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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga  Laporan 

KinerjaInstansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dapat tersusun. 

Kami sadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan KinerjaDinas Kesehatan ini 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena proses pengumpulan dan validasi datanya  

belum sepenuhnya memanfaatkan sarana tehnologi informasi.  

Laporan Kinerjadisusun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerjaini berisi keberhasilan-keberhasilan yang telah 

dicapai, serta kendala atau kekurangan yang ada. Selain itu, Laporan Kinerja  ini disusun 

sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) 

serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 

berikutnya. Laporan KinerjaDinas Kesehatan  Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada 

Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revieu atas laporan 

Kinerja instansi Pemerintah,  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat 

pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Kesehatan  serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan  Tahun 2016-2021. Pada Laporan 

KinerjaDinas Kesehatan  ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan  pada tahun 2018. 

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 

berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolok 

ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan  di tahun 2019.  

 

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Sekretaris, 

seluruh Kepala Bidang, Kepala Subbag, Kepala Seksi beserta staf  di lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,  Kepala Puskesmas serta Lintas sektor terkait yang telah 

bekerjasama dalam  pengumpulan data dan penyusunan Laporan Kinerja  ini. 
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Mudah-mudahan dengan tersusunnya  Laporan Kinerjaini akan diperoleh manfaat 

sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di seluruh unit kerja Dinas 

Kesehatan dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran 

perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan 

KinerjaDinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.  

 

 

 Sidoarjo,         JANUARI  2019 
 Kepala Dinas Kesehatan 

 Kabupaten Sidoarjo 
  
 

 
  

 
  
 dr.IKA HARNASTI 
 Pembina Utama Muda 
 NIP. 19600227 199101 2 001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi yang 

menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara 

profesional dan proporsional.Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 

kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.Berdasarkan Renstra yang telah tersusun tersebut 

diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. 

 Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2018 adalah bagian dari penggalan 

perjalanan rencana jangka menengah daerah.Berdasarkan sasaran di dalam Renstra yang 

ingin dicapai pada tahun 2018, disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sidoarjo yang dijabarkan dalam anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran tahun 2018.Rencana Kerja tersebut selanjutnya digunakan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan.Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi 

tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-

kekurangan yang masih dijumpai, sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa 

mendatang.Dengan demikian, diharapkan segenap stakeholder.Pemerintah Kabupaten dapat 

memberi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.Keberhasilan dan 

kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan.Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 sebanyak 2 indikator sasaran.Sasaran tersebut 

dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran 

APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2018.Berdasarkan penilaian pencapaian sasaran tahun 2018 

sebanyak 2 indikator sasaran tercapai dengan kategori sangat berhasil. 

 Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam Laporan Kinerja tahun 2018 ini, masih  

dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh 

jajarannya berkomitmen akan melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, sehingga 

seluruh kinerja dapat tercapai dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Sidoarjo. 

 Pada akhirnya , semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Segala prestasi yang 
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berhasil diraih tidak  menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga 

melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan 

lemahnya motivasi, tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa 

yang akan datang. 

 
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018, disampaikan 

sebagai berikut : 

 

No. Sasaran 
Stategis 

Indikator Sasaran Target Capaian  % 
Capain 

Kategori 

 
1 

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan dan 
kemandirian 
masyarakat 
untuk hidup 
sehat 
 
 

Persentasekeluarga 
sehat 
 

16 18,57 115,68 Sangat 
berhasil 

  Rata- rata nilai 
survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
Puskesmas 
 

80 82,44 103,05 Sangat 
berhasil 

 
Keterangan 

No. % CAPAIAN KATEGORI 

1 Lebih dari 100% Sangat berhasil 

2 90% s.d kurang dari 100% Berhasil 

3 75% s.d kurang dari 90% Cukup  

4 Kurang dari 75% Kurang 

 

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu : 

1. Program keluarga sehat dilaksanakan mulai tahun 2017 , sehingga masih ada 

kurangnya pemahanan terkait akun surveyor, supervisor dalam aplikasi Keluarga sehat 

2. Wilayah kerja di perkotaan sulit menemui responden saat survey di jam kerja  

3. Kendala terhadap akses internet pada saat upload data 

4. Kurangnya anggaran dalam mendukung pelaksanaaan program PIS-PK 

5. Terbatasnya sumber daya kesehatan di Puskesmas dalam melaksakan survey. 

 

. 
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Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan, antara lain : 

SASARAN :Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator Persentasekeluarga sehat adalah sebagai 

berikut 

1. Pemberdayaan seluruh tenaga Puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus 

intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya. 

2. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring Puskesmas untuk ikut 

melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat. 

3. Kunjungan survey keluarga dijadwalkan pada jam pelayanan untuk anggota keluraga 

yang bekerja.  

4. Melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat meningkat 

menjadi keluarga sehat. 

5. Memberikan dukungan dana bagi perjalanan tenaga kesehatan ke keluarga di 

masyarakat. 

 

Upaya  yang dilakukan untuk mencapai indicator Rata- rata nilai survey Kesehatan Masyarakat 

(SKM) Puskesmas adalah sebagai berikut 

 

1. Menstandarkan pelayanan kesehatan dengan terakreditasinya Puskesmas yang 

merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kulaitas pelayanan di 

Puskesmas 

2. Berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan system antrian 

pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas 

Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless 

terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat. 

3. Rekrutmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga 

pelayanan sesuai standar. 

4. Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya 

kuratif rehabilitative ( home visit, perkesmas dan PIS PK) 

5. Relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard  

6. Penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019 di 

wilayah kerja Puskesmas Candi 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

A. Dasar Hukum 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan 

yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Pemberlakuan 

Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 telah membawa implikasi 

yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang 

dihadapi oleh daerah. Implikasi nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris.Di 

samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan 

yang baik antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, 

kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, 

profesionalisme dan akuntabilitas. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap 

penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam 

mencapai misi dan tujuan organisasi. 

B. Tujuan Penyusunan  

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan 

kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / 

kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui 

pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas 

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya 

pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai 

sistem lacak kinerja masing-masing program di Dinas Kesehatan yang merupakan 

langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh.  
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Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal 

ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang 

ingin dicapai / diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. 

 

1.2. GAMBARAN UMUM OPD 

 

Dalam mewujudkan sasarannya, Dinas Kesehatan ditunjang dengan beberapa potensi 

antara lain : 

1. Wilayah  

Kabupaten Sidoarjo secara geografis terletak di antara 112,5o - 112,9o Bujur Timur dan 

7,3o - 7,5o Lintang Selatan. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah : 

- Utara :   Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik 

- Timur :   Selat Madura 

- Selatan :   Kabupaten Pasuruan 

- Barat :   Kabupaten Mojokerto 

Letak ketinggan wilayah Kabupaten Sidoarjo dari permukaan laut terbagi menjadi 3 

bagian, meliputi 40,81 % berketinggian 3-10 m yang berada di bagian tengah dan 

berair tawar; 29,99% berketinggian 0-3 m berada di sebelah timur yaitu daerah pantai 

dan pertambakan; 29,2% berketinggian 10-25 m berada di bagian barat. 

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714,25 Km2 yang terbagi menjadi 18 

kecamatan dengan 321 desa dan 32 kelurahan (3 kelurahan dan 1 desa tenggelam 

oleh luapan Lumpur Lapindo). 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018berdasarkan proyeksi BPS 

Propinsi Jawa Timur sebanyak 2.216.804 orang. 
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A. STRUKTUR  ORGANISASI 

 

 

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DAN PELAPORAN  

ETIK  DWI K, SKM 

KEPALA DINAS KESEHATAN  

dr. IKA HARNASTI 

BIDANG 

PELAYANAN KESEHATAN 

dr. IDONG DJUANDA 

SEKSI  

Pelayanan  kesehatan Primer 

ST ANIS S, SKM, M. Kes 

SEKSI  

Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

UMI SIYAMIYATI,SKM 

 SEKSI   

Pelayanan kesehatan 

Tradisional 

EMI EMI SRIWAHYUNI, 

Amd. Far., M.Si. 

 

 

SEKSI  

Pencegahan & Pengendalian 

Penyakit Menular 

SRI YULIWATI, SKM 

SEKSI 

Pencegahan & Pengendalian 

Penyakit Tidak menular & 

kesehatan jiwa 

DIDIK SUJARWO, SKM 

SEKSI 

 Surveylance & Imunisai 

QUDROTIN, S.Keb 

BIDANG PENGENDALIAN 

PENYAKIT DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN 

dr. ATHOILLAH, M.Kes 

 

 

 

 BIDANG  

 SUMBER DAYA KESEHATAN 

Dra. IDA ERNANI, Apt.,M.Kes 

SEKSI  

SDM  KESEHATAN  

MOCHAMAD TAUCHID, SH 

 

SEKSI  

KEFARMASIAN 

Dra.  NOOR LAILY , Apt 

SEKSI  

 ALAT  KESEHATAN  

PONTJORINI,SKM, M.Kes 

   

SEKSI  

Promosi  kesehatan & 

Pemberdayaan Masyarakat 

ENDANG SAWITRI, B.Sc 

SEKSI  

Kesling, kesehatan kerja & 

olahraga 
SUPAAT SETIAHADI, SKM.,MKes 

  

SEKSI  

KESEHATAN KELUARGA & GIZI  

SRI ANDARI E, SKM, MM   

 

BIDANG  

  PEMBERDAYAAN  KESMAS 

dr. ZUHAIDA, M.Kes 

SEKRETARIS 

Dra. Ec.  Yulistina Fatmi 

SUB BAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

NUR FADILAH, SKM 

SUB BAGIAN 

 KEUANGAN  
I’IEN WIDJAJANTI, SE 

 

UPTD 

KELOMPOK 

JABATAN  

FUNGSIONAL 
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 69  Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dinas 

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

 
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan  terdiri dari:  

a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;  

b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

2. Sub Bagian Keuangan;  

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;  

 

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:  

1. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:  

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;  

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;  

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;  

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:  

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;  

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;  

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa;  

3. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:  

a) Seksi Kefarmasian;  

b) Seksi Alat Kesehatan;  

c) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;  

4. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:  

a) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;  

b) Seksi  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Kerja  dan Olahraga;  

c) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;  
 

d. Unit Pelaksana Teknis.  

Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan bidang  kesehatan;  
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b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;  

d. pelaksanaan administrasi dinas kesehatan;  

 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya 

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan 

penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut,  Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. perencanaan program bidang kesehatan dan kesekretariatan;  

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;  

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;  

d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;  

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;  

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.  

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang kesehatan yang tidak ditangani oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

I. SEKRETARIAT 
Sekretariat mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan 

keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;  

b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;  

c. pengelolaan administrasi keuangan;  

c1. pengelolaan barang dinas; 

d. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  

Dinas sesuai tugasnya. 

I.1. Sub bagian Umum dan kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;  

b. melaksanakan pengelolaan barang dinas; 

c. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;  

d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.  
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I.2. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. melaksanakan administrasi keuangan;  

b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;  

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.  

 

I.3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;  

b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 

program;  

c. menyusun laporan dinas;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.  

 

II. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

 

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 

bidang Pelayanan Kesehatan. 

Untuk melaksanakan   tugas tersebut,  Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai  fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;  

b. pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;  

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.  

II.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas : 

a. menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  Pelayanan  

Kesehatan Primer dan jaminan kesehatan primer;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi program Pelayanan Kesehatan 

Primer yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek 

perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, pertolongan 

pertama pada kecelakaan (P3K), penguatan manajemen Puskesmas dengan pendekatan 

keluarga, rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta standar 

operasional prosedur program Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi puskesmas, 

puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, fasilitasi 

akreditasi pelayanan kesehatan primer, rekomendasi operasional fasilitas pelayanan 

kesehatan primer; 



 
 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i n a s  K e s e h a t a n   2 0 1 8  
 

14 

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan primer;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

II.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan   

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan medik dan keperawatan, 

penunjang medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah 

sakit termasuk fasilitasi mutu dan akreditasinya, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi 

Darah, rekomendasi pendirian rumah sakit, rekomendasi operasional rumah sakit, 

rekomendasi operasional sarana penunjang rumah sakit;  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan rujukan;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

II.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan tradisional;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan kesehatan tradisional 

emperis, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitasi mutu, pelaksanaan registrasi 

dan perizinan pelayanan kesehatan tradisional, pedoman umum, petunjuk pelaksaanan, 

petunjuk teknis, serta standar operasional prosedur program pelayanan kesehatan 

tradisional emperis, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitasi mutu; 

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan tradisional;  

d. melaksanakan tugas ketatauusahaan bidang;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

  
III. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas dalam bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;  

b. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;  

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.  
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III.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi 

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan tehnis kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian 

faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji, 

koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan surveilans dan imunisasi, 

pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan 

kesehatan haji;  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis surveilans dan imunisasi;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

III.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular;  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular;  

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

III.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai 

tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gangguan indera 

dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, koordinasi lintas program dan lintas sektor 

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gangguan indera dan fungsional, penyakit 

gigi dan mulut;  
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c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

 
IV. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN 

 

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam 

bidang Sumber Daya Kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;  

b. pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;  

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.  

 

IV.1.  Seksi Kefarmasian 

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas : 

a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kefarmasian;  
 
b.menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kefarmasian, meliputi;  
 

o pelaksanaan teknis dan koordinasi program dan lintas sektor pembinaan dan 

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, 

dan kosmetika, makanan pelayanan kefarmasian;  
 

o perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat buffer, obat program kesehatan, 

obat untuk penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana, obat yang 

bersifat insidentil;  
 

o fasilitasi standardisasi dan perizinan farmasi dan makanan Industri Rumah 

Tangga, usaha mikro obat tradisional;  
 
c.menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kefarmasian;  
 
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  
 

IV.2. Seksi Alat Kesehatan 

Seksi Alat Kesehatan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis alat kesehatan;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis alat kesehatan, meliputi;  

1. pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan tata kelola, produksi, distribusi alat kesehatan;  

2. fasilitasi standarisasi dan pemrosesan rekomendasi perijinan produksi dan distribusi 

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (toko alat kesehatan, 

perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga) ;  
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c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis alat kesehatan;  

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

IV.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sumber daya manusia kesehatan, meliputi;  

1. pelaksanaan program perencanan, dan koordinasi lintas program dan lintas sektor 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;  

2. fasilitasi standarisasi dan perizinan tenaga kesehatan, penilaian angka kredit jabatan 

fungsional dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis program bagi tenaga 

kesehatan  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sumber daya manusia kesehatan;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

V. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam 

bidang Kesehatan Masyarakat 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;  

b. pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;  

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.  

 

V.1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi lintasi program dan lintas sektor 

promosi kesehatan, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  
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V.2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja dan olahraga;  

 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olahraga, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor 

konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan air, penyehatan udara, tanah, pangan 

dengan umur kurang dari 7 hari, depot air minum bukan dalam kemasa, kawasan, 

sanitasi dasar, vektor penyakit,  pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi 

daan surveilans; intervensi sanitasi total berbasis masyarakat dan kapasitas kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja 

dan olahraga;  

 
d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya 

 

V.3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi   

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi  mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi, meliputi; 

pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor kesehatan 

maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan 

keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;  

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi;  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

VI. Unit Pelaksana Teknis 

 

(1)  Unit   Pelaksana Teknis  merupakan unsur   pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan yang   melaksanakan sebagian   tugas Dinas 

Kesehatan Bidang Pelayanan  Kesehatan.  

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis dilaksanakan 

oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.  
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1.3. ASPEK STRATEGIS OPD  

a. Sumber Daya Aparatur 

  

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Dokter Spesialis 498

2 Dokter umum 319

3 Dokter gigi 92

4 Apoteker 89

5 Sarjana Kesehatan Masyarakat 131

6 Bidan 773

7 Perawat  2.054

8 Perawat gigi 47

9 Sanitarian 42

10 Tenaga Tehnis kefarmasian 282

11 Nutrisonis 71

12 Fisioterapis 6

13 Analisis kesehatan 198

 

b. Aset yang dimiliki 

I.3.2. Sarana dan prasarana yang di Dinas Kesehatan sbb 

No Sarana & Prasarana Jumlah 

1 Puskesmas Rawat Inap 15 

2 Puskesmas Rawat Jalan 11 

3 Puskesmas PONED 6 

4 Pustu 58 

5 Mobil Puskesmas keliling  92 

6 Poskesdes 347 

7 Posyandu 1.800 

 

  

ANALISIS SWOT 

a. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan 

Untuk mengetahui peluang dan tantanganyang dihadapi Dinas Kesehatan dapat 

digambarkan dalam matrik SWOT (Strenghness - Weakness- Opportunities – Threats) 

sebagai berikut 
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Internal  

 

 

Eksternal 

Kekuatan / Strenghness (S) 

1. Jml. Sarana kesh yg cukup 
2. Adanya sumber pembiayaan 
kesh 
3. Jml.sumber daya kesh yg cukup 
4. Regulasi yg mendukung yankes 

Kelemahan / Weakness (W) 

1.Krgnya peningkatan kualitas 
SDM 
2.Krgnya pemberdayaan masy & 
kemitraan 
3.Krg proporsionalnya 
pembagian APBD 
4.Sist Informasi Manaj Kesh blm 
optimal 
5.Kurang optimalnya pelayanan 
kesehatan 

 

Peluang / Opportunities (O) 
 
1.Sarana UKBM 
2.Sarana kesh dan penunjang kesh 
swasta 
3.Kemitraan 
4. Jumlah peserta JKN yang terus 
meningkat 
5.Aksesibilitas mudah 
6.IPTEK 
7.Tingkat pendidikan masy 
meningkat 
8.Dukungan politis 
 

SO / Strategi 
 
1.Meningkatkan akses masy thd 
pelayanan kesh 
2.Meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan pada 
masyarakat 

WO / Strategi 
 
1.Meningkatkan pemberdayaan 
masy & kemitraan 
2.Meningkatkan sistim informasi 
dan manaj kesh.  Terpadu 
3.Mengoptimalkan & 
meningkatkan kualitas SDM 
4.Memanfaatkan sarana kesh 
pememerintah dan swasta 

Tantangan / Threats (T) 
 
1.Meningkatnya jml penduduk 
miskin 
2.Beban ganda penyakit 
3.Krgnya PSM dlm PHBS 
4.Pembiayaan kesh yg out of pocket 
5.Tuntutan masy akan pelayanan 
kesh 
6.Transisi epidemiologi 
7.Kualitas lingk. Menurun 
8.Krgnya peran lintas sektor 
 

ST / Strategi 
 
1.Menggerakkan dan 
memberdayakan masy, swasta 
dan LS dlm pembangunan kesh 

WT / Strategi 
 
1.Meningkatkan sistim 
surveilans 
2.Meningkatkan advokasi 
penganggaran kesh 
3.Meningkatkan peran institusi 
kesh pemr utk mendorong PHBS 

 

 

 

Dari matrik tersebut dapat diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan 

Kabupatn Sidoarjo, antara lain : 

1. Peluang / Opportunities (O) 

a. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada 
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di masyarakat. Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten 

Sidoarjo antara lain : Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa 

(Poskesdes), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Dengan adanya UKBM tersebut 

diharapkan dapat membantu pencapaian program-program kesehatan. 

b. Sarana Kesehatan  dan Penunjang Swasta 

Sarana Kesehatan swasta terdiri dari : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, 

Rumah Sakit Anak dan Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Apotek dan 

Laboratorium. Dalam sudut pandang analisis ini, sarana kesehatan swasta bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan peran swasta dalam 

kontribusi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan dapat ikut meningkatkan 

cakupan program kesehatan. 

c. Kemitraan 

Prinsip kemitraan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang didasari 

semangat, kebersamaan dan gotong royong dengan melibatkan lintas sektor, 

organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. 

d. Aksesibilitas wilayah – wilayah di Kabupaten Sidoarjo secara umum relatif mudah 

menjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana 

transportasi yang memadai. 

e. Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat dimanfaatkan 

untuk menunjang pembangunan kesehatan. 

f. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan semakin baik derajat kesehatannya. 

g. Komitmen politis dari legislatif terhadap pembangunan kesehatan diharapkan 

mampu mendukung percepatan pembangunan di bidang kesehatan. 

 

2. Tantangan / Threats (T) 

a. Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat diikuti dengan masih rendahnya 

status kesehatannya.Masyarakat miskin menjadi kelompok rentan karena kurangnya 

pengetahuan dan akses masyarakat miskin pada sarana pelayanan kesehatan. 

b. Adanya Beban Ganda Penyakit di Masyarakat (double burden) 

Permasalahan lain adalah adanya beban ganda penyakit, dimana mayoritas penyakit 

di masyarakat adalah penyakit infeksi menular, akan tetapi pada saat yang 
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bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif 

(diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke,dll). 

c. Kurangnya Peran Serta Masyarakat dalam rangka mewujudkan PHBS 

Peran masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih kurang mendukung perilaku hidup 

bersih dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya persentase masyarakat 

yang merokok dalam rumah, rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif dan 

cakupan penimbangan bayi dan balita setiap bulan. 

d. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 

Pembiayaan kesehatan masyarakat sebagian besar masih menggunakan sistem out 

of pocket , masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Sistem JKN 

(Jaminan  Kesehatan Masyarakat) masih belum terlaksana dan berjalan dengan baik. 

Kondisi ini dipengaruhi pula oleh kebijakan yang selalu berganti setiap tahun. 

Sedangkan pembiayaan kesehatan dari pemerintah belum tergali dengan optimal, 

karena pembiayaan kesehatan dari berbagai lintas sektor yang belum jelas. 

f. Kualitas Lingkungan yang menurun karena pemanasan global yang berdampak pada 

kesehatan masyarakat.  

g. Kurangnya peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. 
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BAB II  
PERENCANAAN  KINERJA 

 

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 

 
a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD 

Perencanaan strategis DINAS KESEHATAN memiliki keterkaitan dengan RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut : 

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan  

Renstra DINAS KESEHATAN 

Misi RPJMD 

Kab. Sidoarjo 

Tujuan RPJMD 

Kab. Sidoarjo 

Sasaran RPJMD 

Kab. Sidoarjo 

Tujuan 

Renstra OPD 

Sasaran 

Renstra OPD 

Meningkatnya  
Kualitas Dan 

Standar 
Pelayanan 
Pendidikan 

Dan 
Kesehatan 

Meningkatkan 
kualitas sumber 
daya manusia 

Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Meningkatkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan dan 
kemandirian 
masyarakat 
untuk  hidup 
sehat 

 

b. Matriks Rencana Strategis  

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

Indikator Kinerja Tujuan :AHH 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

DIFINISI 
OPERASIONAL DAN 

FORMULA 
PERHITUNGAN 

TAHUN 
DASAR 

TARGET TAHUNAN 

URAIA
N 

INDIKAT
OR 

KINERJA 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Menin
gkatny
a 
pelaya
nan 
keseh
atan 
dan 
keman
dirian 
masya
rakat 
untuk  
hidup 
sehat 

Persent
ase 
Keluarg
a Sehat 
 
 

Keluarga sehat   
adalah Keluarga yg 
memenuhi IKS ( 
indeks keluarga 
Sehat ) ≥ 0,800 dari 
Keluarga  yang ada  

 

 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

15 
 
 
 

 
 
 

16 
 
 
 

 
 
 

17 
 
 
 

 
 
 

18 
 
 
 

Rata –
rata 
nilai 
Survey 
Kepuasa
n 
Masyara
kat 
(SKM) 
Puskes
mas 

Survey  kepuasan 
masyarakat adalah 
suatu survey 
kepada masyarakat 
untuk mengetahui  
tingkat kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan yang 
diberikan oleh 
Puskesmas  
 

 
76,5 

 
79 

 
79,5 

 
80 

 
80 

S
a
t
u
a
n 

Taget 
indikator 

tujuan 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
. 

……………………
………………. 
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2.2. PERJANJIAN  KINERJA 

 
1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2018 

1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 
dan kemandirian masyarakat untuk  

hidup sehat 

Persentase keluarga  sehat 16 

Rata - Rata Nilai Survey 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) 

79,5 

 

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV 

 

Program dan 
Kegiatan 

 

Indikator Program (Outcome) & 
Indikator Kegiatan (Output) 

Target  2018 
 

Penanggung 
jawab 

P.1 PROGRAM : 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

1.AKI  
< 87 

Bidang Kesmas 

    2. AKB 6,7 Bidang Kesmas 

    3.Persentase Balita Stunting 27,20% 
 

Bidang Kesmas 

    4. Persentase usia lanjut yang 
sehat 

50% 
 
 

Bidang Kesmas 

    5.Persentase desa siaga aktif 
Purnama Mandiri 

44% 
 
 

Bidang Kesmas 

  K1. Peningkatan 
kesehatan 
keluarga 

1. Persentase ibu hamil 
mendapatkan  pelayanan 
antenatal sesuai standar 

 
 

100 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    2. Persentase ibu bersalin 
mendapat pelayanan persalinan 
sesuai standar 

100 
 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

  3.RTK 
3 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    4. Persentase KB aktif 76 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    4. Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan yankes sesuai 
standar 

100 
 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    5.  Persentase balita mendapat 
yankes sesuai standar 

100 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 
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    6. Persentase anak usia 
pendidikan dasar mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar 

 
 
 

100 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    7. Persentase remaja putri/catin 
yg mendapat pelayanan 
konseling kesehatan reproduksi 

51 
 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    8.Persentase penduduk umur 60 
th keatas mendptkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

 
 

100 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

  K2.Perbaikan 
Gizi masyarakat 

1. Jumlah neonatus yang di SHK 11.500 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    2.Persentase bayi 0-6 bln yg 
mendpt ASI ekslusif 

60 
 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    3.Prevalensi ibu hamil  anemia  < 30 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    4.Persentase ibu hamil yg 
mendpt tablet tambah darah 
(90 tablet) 

91 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    5.Persentase remaja putri yg 
mendapat tablet tambah darah 

80 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

  K3.Pemberian 
tambahan 
nutrisi   

1. Jumlah paket nutrisi yang 
disediakan 

5 
 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    2. Jumlah  Bumil/Bufas 
mendapatkan paket nutrisi  

 
300 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    3. Jumlah anak sekolah 
mendapatkan paket nutrisi  

540 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    4. Jumlah  KLB gizi buruk 
mendapatkan paket nutrisi  

30 
 

 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    5. Jumlah  lansia mendapatkan 
paket nutrisi 

120 
 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

    6.Jumlah Balita BGM 
mendapatkan paket nutrisi 

350 
 
 

Seksi Kesehatan 
Keluarga 

  K4.Penyelenggar
an penyehatan 
lingkungan dan 
masyarakat 

1.Jumlah Desa yang akan  
dilakukan pemicuan 

15 
 
 
 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

    2.Presentase Sarana Air Minum 
Yang diperiksa laboratorium 

 
100 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
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Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

    3. Persentase rumah dengan 
akses sanitasi layak jamban 
sehat 

 
87,5% 

 
 
 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

  K5.Penyelenggar
aan penyehatan 
masyarakat 
pekerja dan 
olahraga 

1. Jmh Kelompok  Pekerja 
Informal Yg Mendpt Layanan 
kesehatan kerja 

26 
 
 
 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

  K6.Pembinaan 
kesehatan kerja 
& olahraga 

1. Prosentase CJH (calon jamaah 
haji) pembinaan & pemeriksaan 
kebugaran  
 

70 % (2.438 org) 
 
 
 
 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

    2. Prosentase anak sekolah kelas 
4, 5, 6 SD  yg mendptkan 
pemeriksaan kebugaran 
 

25% (132.095 
anak) 

 
 
 
 
 

Seksi Kesehatan 
Lingkungan, 
Kesehatan Kerja 
dan olahraga 

  K7.Pengembang
an media 
promosi sadar 
hidup sehat 

1. Prosentase Program Prioritas 
yang promosikan 100% 

 
 

Seksi Promosi 
kesehatan & 
pemberdayaan 
masyarakat 

    2. Persentase desa siaga aktif  
madya yang dibina 16% 

 
 

Seksi Promosi 
kesehatan & 
pemberdayaan 
masyarakat 

  K8.Peningkatan 
perilaku hidup 
sehat 

1. Persentase Rumah tangga ber 
PHBS 

64% 
 
 
 

Seksi Promosi 
kesehatan & 
pemberdayaan 
masyarakat 

P.2 PROGRAM : 
PENCEGAHAN & 
PENGENDALIAN  
PENYAKIT 

1. Persentase Desa/Kel UCI 87% 
 
 
 
 
 
 

Bidang 
Pencegahan & 
pengendalian 
penyakit  

    2. Persentase penduduk > 18 Th 
dengan Hipertensi  

24,5% 
 
 
 

Bidang 
Pencegahan & 
pengendalian 
penyakit  

    3. Persentase  orang    terinfeksi 
HIV positif mendptkan ARV  90% 

 
 

Bidang 
Pencegahan & 
pengendalian 
penyakit  

    4. Angka keberhasilan 
pengobatan TB 

90% Bidang 
Pencegahan & 
pengendalian 
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penyakit  

  K1. Pencegahan 
dan 
pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan indra 

1. Persentase  desa/kel yg 
melaksanakan POSBINDU PTM 

40 Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

    2. Jumlah POSBINDU  yg 
dimonev 

80 Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

    3.Persentase penduduk umur 15 
sd 59 th mendptkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

100 Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

    4.Persentase penderita 
Hipertensi mendpt pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

100 Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

   5.Persentase penderita Diabetes 
mendpt pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

100% Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

 K2.Pencegahan 
dan 
pengendalian 
kesehatan jiwa  
dan Napza 

1. Persentase penderita ODGJ 
Berat  mendpt pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

100 Seksi Pencegahan 
& pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan jiwa 

 K3. 
Penyediaaan/pe
meliharaan 
sarana 
pelayanan 
kesehatan bagi 
masyarakat yg 
terkena penyakit 
akibat dampak 
rokok 
  

1. Jumlah sarana pelayanan 
kesehatan yg disediakan 

5 Seksi Surveylance 
& imunisasi 

  2.Jumlah sarana pelayanan 
kesehatan yg dipelihara 

2 
 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

  K4. Pembinaan 
dan pelayanan 
pencegahan, 
pengendalian 
penyakit 
menular 

1.Persentase orang dg TB  
mendpt pelayanan TB  sesuai 
standar 100% 

 
 
 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

    2.Persentase orang berisiko 
terinfeksi HIV   mendpt 
pemeriksaan HIV sesuai standar 

 
45% (21.499) 

 
 
 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 
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    3.Persentase CFR DBD   
<1,5%  ( 8 org) 

 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

    4.IR DBD per 100.000 
<25 (554 org) 

 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

    5.RFT penderita kusta  
90% (50 org) 

 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

    6. Prosentase Bumil yang di 
skrining Hepatitis B 

50% (18.747 
bumil) 

 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

  K5. Operasional 
KPAD 

1.Terpenuhi biaya operasional 
KPAD 

 
100% 

 
 

Seksi pencegahan 
& pengendalian 
penyakit menular 

  K6. Pembinaan  
Surveilance dan 
Imunisasi 

1.Persentase Jamaah Haji  Yang 
Diperiksa Dan Diimunisasi 

100 
 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

    2.Persentase Penyakit Menular 
Wabah Dilakukan Surveilance 

100 
 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

    3.Persentase   Imunisasi Dasar 
Lengkap 

92 
 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

    4.Persentase KLB Ditangani 
Kurang dari  24 Jam 

100 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

 K7. Penyediaan/ 
peningkatan/ 
pemeliharaan 
sarana/ 
prasarana 
fasilitas 
kesehatan yang 
bekerjasama 
dengan Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
(DBHCHT) 

1. Jumlah sarana pelayanan 
kesehatan yg disediakan 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

 2.Jumlah sarana pelayanan 
kesehatan yg dipelihara 1 

 

Seksi Surveylance 
& imunisasi 

P.3 PROGRAM : 
PELAYANAN 
KESEHATAN  
MASYARAKAT 

1. Persentase Puskesmas 
dengan akreditasi minimal dasar 

60% Bidang Pelayanan 
kesehatan 
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    2. Persentase FKTL dengan 
akreditasi  

45% Bidang Pelayanan 
kesehatan 

    3.Persentase penduduk memiliki 
jaminan kesehatan 

60% Bidang Pelayanan 
kesehatan 

  K1. Pembinaan 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

1. Jmh Puskesmas yg difasilitasi 
pengajuan  akreditasi 

8 Seksi pelayanan 
kesehatan primer 

    2. Jumlah keg sosialisasi JKN 3 Seksi pelayanan 
kesehatan primer 

    3. Jumlah evaluasi Keluarga 
sehat 

4 Seksi pelayanan 
kesehatan primer 

    4. Jumlah FKTP dimonev 26 Seksi pelayanan 
kesehatan primer 

  K2. Fasilitasi 
pelayanan 
kesehatan 
ponkesdes 

Jumlah tenaga perawat 
ponkesdes yg difasilitasi 

125 Seksi pelayanan 
kesehatan primer 

  K3. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

1.  Jumlah FKTL  dimonev  28 Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

    1.presentase krisis kesehatan 
yang dilayani kesehatannya 

100% 
 
 
 

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

  K4. Fasilitasi & 
monev 
penyelenggaraa
n jaminan 
kesehatan 
masyarakat  

2.Persentase masyarakat miskin 
yang tidak mempunyai jaminan 
kesehatan mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

  K6. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
tradisional 

1. Jumlah penyehat  tradisional   
dimonev  

428 
 
 
 

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

  2.Jumlah penyehat tradisonal 
difasilitasi dalam rangka 
mendapatkan STPT 

50 
 
 
 
 

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

    1.Jumlah kelompok asuhan 
mandiri yang dibentuk 

24 
 
 

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan 

P.4 PROGRAM   : 
PENGEMBA 
NGAN SUMBER 
DAYA  
KESEHATAN  

1. Persentase  nakes yg memiliki 
ijin praktek  

100 Bidang Sumber 
daya kesehatan 
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    2. Persentase Puskesmas yg 
memiliki alat kesehatan sesuai 
standar 

100 Bidang Sumber 
daya kesehatan 

    3. Persentase ketersediaan obat 
dan vaksin 

100 Bidang Sumber 
daya kesehatan 

  K1. Pembinaan 
dan 
pengembanganS
DM tenaga 
kesehatan 

1.Jumlah nakes yg mengikuti 
rakor / bimtek / sosialisasi 200 

 
 
 

Seksi SDM 
kesehatan 

    2.Jumlah SIM (Sistem Informasi 
Manajemen ) Nakes yg dikelola 

2 
 
 
 

Seksi SDM 
kesehatan 

    Jumlah Rumpun Tenaga 
Kesehatan Yang Mengikuti 
Seleksi Tingkat Kabupaten Dan 
Provinsi 

 
9 
 
 

 

Seksi SDM 
kesehatan 

  K2. Monitoring 
legalitas tenaga 
kesehatan 

1. Jumlah tenaga kesehatan yg 
diterbitkan ijin prakteknya 

1.000 
 

 

Seksi SDM 
kesehatan 

    2. Jumlah FASKES  yg dimonev 
utk validasi tenaga kesehatan 

26 
 
 
 

Seksi SDM 
kesehatan 

  K3. Penyediaaan 
& pengelolaan 
alkes di 
Puskesmas 

1.Jumlah Puskesmas 
menyediakan alkes sesuai 
standar 

26 
 
 
 
 

Seksi alat 
kesehatan 

  K4.Pembinaan, 
Pengawasan & 
Legalitas alat 
kesehatan & 
PKRT di sarana 
produksi 
distribusi & 
fasilitas 
kesehatan 

2.Jumlah Fasilitas  yang 
dilakukan pembinaan 
pengawasan dan pengendalian 
terkait mutu alat kesehatan 

30 Seksi alat 
kesehatan 

    Jumlah sertifikat PKRT yang 
diterbitkan 

4 Seksi alat 
kesehatan 

    3.Jumlah  Rekomendasi alat 
kesehatan dan sertifikat PKRT 
yang diterbitkan  

8 Seksi alat 
kesehatan 

  K5.Monitoring  
Legalitas sarana 
kefarmasian & 
makmin 

1. Jumlah rekomendasi,  
sertifikat kefarmasian  dan 
makmin yang diterbitkan 

600 
 
 
 
 
 

Seksi kefarmasian 
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  K6.Penyediaan 
obat & 
BMHP(Baham 
Medis Habis 
Pakai) 

1. Prosentase Jumlah Jenis obat 
BMHP yg disediakan 

100% 
 
 
 
 

Seksi kefarmasian 

  K7.Penyediaan 
biaya 
operasional UPT 
Instalasi Farmasi 

Prosentase administrasi UPT 
Instalasi Farmasi 

100% Seksi kefarmasian 

    Prosentase  sarpras UPT Intalasi 
Farmasi dipelihara 

100% Seksi kefarmasian 

  K8.Pengelolaan 
distribusi obat & 
BMHP 
  

1. Prosentase Jumlah Jenis  obat 
& BMHP yg didistribusikan 

100% 
 
 
 
 

Seksi kefarmasian 

  2. Jumlah Pusk yg dimonev 
tentang kebutuhan pengelolaan 
obat & BMHP 

26 
 
 
 
 

Seksi kefarmasian 

P.5 PROGRAM 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT DI 
PUSKESMAS 

Puskesmas Terakreditasi  
18 

 
 
 
 

 

 

3) Anggaran Per Program / Kegiatan 

No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran 

  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2,372,967,000.00 

  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 451,735,000.00 

  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional 

30,000,000.00 

  Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan 
kantor/pengemudi 

364,987,000.00 

  Penyediaan alat tulis kantor 91,125,000.00 

  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 158,000,000.00 

  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

67,030,000.00 

  Penyediaan peralatan rumah tangga 33,750,000.00 

  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 

75,000,000.00 

  Penyediaan bahan logistik kantor 214,000,000.00 

  Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar 
negeri 

729,040,000.00 

  Pengelolaan dan penatalaksanaan administrasi barang 
milik daerah 

158,300,000.00 
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 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,282,991,299.00 

  Pembangunan gedung kantor 7,860,540,698.00 

  Pengadaan meubeleur 154,450,000.00 

  Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 425,230,963.00 

  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 735,019,638.00 

  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 191,000,000.00 

  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan 
gedung kantor 

45,000,000.00 

  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 871,750,000.00 

 Program peningkatan disiplin aparatur 863,445,000.00 

  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 469,575,000.00 

  Pengelolaan dan penatalaksanaan administrasi 
kepegawaian 

393,870,000.00 

  Penyediaan jasa administrasi keuangan 206,890,000.00 

  Penyusunan Laporan Keuangan 422,312,000.00 

  Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian 
kinerja OPD 

528,438,250.00 

  
Program Upaya Kesehatan Masyarakat  

 

  Perbaikan gizi masyarakat 3,615,692,500.00 

  Pembinaan Kesehatan kerja dan olah raga 63,930,000.00 

  Pengembangan media promosi sadar hidup sehat 697,810,000.00 

  Peningkatan kesehatan keluarga 6,898,107,700.00 

  Peningkatan Perilaku hidup sehat 790,899,400.00 

  Penyelenggaraan penyehatan massyarakat pekerja dan 
olahraga 

186,195,000.00 

  Penyelenggaran penyehatan lingkungan dan masyarakat 383,200,000.00 

  Pemberian tambahan nutrisi 2,499,993,000.00 

  
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

 

  Pembinaan pelayanan kesehatan primer 4,025,538,000.00 

  Fasilitasi pelayanan kesehatan ponkesdes 3,641,190,000.00 

  Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan 293,605,000.00 

  Fasilitasi dan monev penyelenggaraan jaminan kesehatan 
masyarakat 

26,288,836,985.00 

  Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 288,726,000.00 

  Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk 
yang didaftarkan oleh pemda dan atau pembayaran iuran 
jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan 
hubungan kerja (DBHCHT) 

3,292,469,625.00 
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Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit   

  Pembinaan dan pelayanan pencegahan, pengendalian 
penyakit menular 

1,714,551,105.00 

  Pembinaan surveilance dan imunisasi 815,005,000.00 

  Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza 288,740,000.00 

  Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 
dan kesehatan indra 

509,964,500.00 

  Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak 
rokok 

0.00 

  Operasional KPAD 139,492,800.00 

  Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana 
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) 

5,741,683,375.00 

  
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan  

 

  Monitoring Legalitas sarana kefarmasian dan makmin 344,121,000.00 

  Monitoring Legalitas tenaga kesehatan 98,504,000.00 

  Pembinaan dan pengembangan SDM tenaga kesehatan 963,854,000.00 

  Pembinaan, Pengawasan dan Legalitas alat kesehatan 
dan PKRT di sarana produksi distribusi dan fasilitas 
kesehatan 

24,626,000.00 

  Penyediaaan dan pengeloaan alkes di Puskesmas 4,048,330,000.00 

  Penyediaan biaya operasional UPT Instalasi Farmasi 1,099,050,000.00 

  Penyediaan obat dan BMHP(Baham Medis Habis Pakai) 21,394,190,946.00 

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas   

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tarik 735,636,000.00 

  Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 
Puskesmas Tarik 

641,000,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Prambon 673,550,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Prambon 

689,342,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Krembung 

616,158,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Porong 478,333,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Porong 

501,488,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Kedungsolo 

502,643,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Kedungsolo 

489,743,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Jabon 522,217,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Jabon 

721,732,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Tanggulangin 

772,298,000.00 



 
 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i n a s  K e s e h a t a n   2 0 1 8  
 

34 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Tanggulangin 

575,000,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Candi 1,142,140,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Candi 

504,784,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tulangan 579,576,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Tulangan 

638,915,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Kepadangan 

568,447,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Kepadangan 

399,322,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Wonoayu 819,473,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Wonoayu 

619,223,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukodono 955,974,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Sukodono 

1,121,286,700.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sidoarjo 800,427,000.00 

  Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 
Puskesmas Sidoarjo 

557,900,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Urangagung 

795,467,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Urangagung 

540,573,685.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Sekardangan 

682,466,063.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Sekardangan 

542,933,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Buduran 927,271,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Buduran 

695,074,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sedati 760,540,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Sedati 

1,289,616,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Waru 1,009,175,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Waru 

446,920,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Medaeng 583,650,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Medaeng 

562,854,400.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gedangan 665,313,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Gedangan 

477,722,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Ganting 664,668,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Ganting 

443,242,000.00 
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  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Taman 915,220,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Taman 

581,989,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo 745,822,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Trosobo 

411,300,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Krian 840,137,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Krian 

799,000,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Barengkrajan 

477,723,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Bareng Krajan 

597,141,000.00 

  Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas 
Balongbendo 

748,783,000.00 

  Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Puskesmas Balongbendo 

419,807,500.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tarik 

4,662,254,885.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Prambon 

6,022,141,528.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Krembung 

4,866,838,347.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Porong 

3,580,287,205.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Kedungsolo 

1,591,850,508.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jabon 

4,256,348,089.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Tanggulangin 

2,459,797,951.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Candi 

4,296,300,517.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Tulangan 

2,213,936,387.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Kepadangan 

1,322,795,206.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Wonoayu 

4,144,961,264.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Sukodono 

4,343,544,814.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 3,567,399,631.00 
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oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Sidoarjo 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Urangagung 

1,147,870,932.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Sekardangan 

1,295,139,293.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Buduran 

2,774,535,963.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sedati 

3,822,342,181.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Waru 

5,990,688,159.32 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Medaeng 

1,795,921,270.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Gedangan 

1,713,829,219.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Ganting 

1,377,389,149.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Taman 

5,577,842,869.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Trosobo 

1,568,708,756.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas Krian 

5,518,826,543.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Barengkrajan 

2,104,473,923.00 

  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung 
oleh Sumber Daya kesehatan PPK BLUD Puskesmas 
Balongbendo 

4,629,452,722.00 
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

III.1. CAPAIAN KINERJA 
 

Tebel III.1. HASIL  CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 

 

No. 

 
Sasaran Strategis 

 
 

Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

 
1. 
 
 
 

 

 
Meningkatnya pelayanan 
dan kemandirian 
masyarakat utk hidup 
sehat 

 Persentase 
 keluarga  sehat 

16 18,57 115,68 

  Rata - Rata Nilai Survey 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) 

79,5 82,44 103,05 

 

 

III.2. CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI 
 

Tabel III. 2HASIL CAPAIAN  KINERJA SASARAN PROGRAM & KEGIATAN 
 

Program dan 
Kegiatan 

  
SASARAN                       

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome) & 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output) 

Target  
2018 
 
 
 

 

Reali 
sasi 

Capaia
n 

P.
1 

PROGRAM : 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Mengoptimalkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 
pemberdayaan 
hidup sehat 

1.AKI  
<71,6 

 
64,12 

 
100% 

      2. AKB 6,7 4,38 100% 

      3.Persentase Balita 
Stunting 

25,2% 
 

23,74 100% 

      4. Persentase usia 
lanjut yang sehat 

51% 
 
 

57% 111% 

      5.Persentase desa 
siaga aktif 
Purnama Mandiri 

46% 
 
 

46,6 100% 
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  K1. Peningkatan 
kesehatan 
keluarga 

Peningkatan 
kualitas 
kesehatan ibu 
hamil dan 
pelayanan 
persalinannya 

1. Persentase ibu 
hamil 
mendapatkan  
pelayanan 
antenatal sesuai 
standar 

 
 

100 
 
 
 

 
 

100 
 

 
 

100% 

      2. Persentase ibu 
bersalin mendapat 
pelayanan 
persalinan sesuai 
standar 

100 
 
 
 
 

97 97% 

   3.RTK 3 3 100% 

      4. Persentase KB 
aktif 

76 
 

76 100% 

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan bayi 
baru lahir dan 
balita 

4. Persentase bayi 
baru lahir 
mendapatkan 
yankes sesuai 
standar 

100 
 
 
 
 

98,87 98,87% 

      5.  Persentase 
balita mendapat 
yankes sesuai 
standar 

100 
 
 

 
87,8 

 
87,8%  

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan anak 
usia pendidikan 
dasar dan catin 

6. Persentase anak 
usia pendidikan 
dasar 
mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 

97,7 

 
 
 

97,7% 

      7. Persentase 
remaja putri/catin 
yg mendapat 
pelayanan 
konseling 
kesehatan 
reproduksi 

51 
 
 
 
 
 
 

54,8 70,2% 

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan 
penduduk usia 
lanjut 

8.Persentase 
penduduk umur 60 
th keatas 
mendptkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

 
 

100 
 
 
 
 

 
 

96 

 
 

96% 

  K2.Perbaikan Gizi 
masyarakat 

Terlaksananya 
kegiatan 
Perbaikan Gizi 
masyarakat 

1. Jumlah neonatus 
yang di SHK 

11.500 
 
 
 

6.392 55,58% 

      2.Persentase bayi 
0-6 bln yg mendpt 
ASI ekslusif 

60 
 
 

61,8 103% 

      3.Prevalensi ibu 
hamil  anemia  

< 30 
 

30  
100% 
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      4.Persentase ibu 
hamil yg mendpt 
tablet tambah 
darah (90 tablet) 

91 
 
 
 

95,7 105% 

      5.Persentase 
remaja putri yg 
mendapat tablet 
tambah darah 

80 
 
 
 

95,7 119,6% 

  K3.Pemberian 
tambahan nutrisi   

Tersedia paket 
nutrisi secara 
lengkap 

1. Jumlah paket 
nutrisi yang 
disediakan 

5 
 
 

5 100% 

      2. Jumlah  
Bumil/Bufas 
mendapatkan 
paket nutrisi  

 
300 

 
 

 
390 

 
130% 

      3. Jumlah anak 
sekolah 
mendapatkan 
paket nutrisi  

540 
 
 
 

580 107% 

      4. Jumlah  KLB gizi 
buruk 
mendapatkan 
paket nutrisi  

30 
 
 
 

30 100% 

      5. Jumlah  lansia 
mendapatkan 
paket nutrisi 

120 
 
 

165 137,5% 

      6.Jumlah Balita 
BGM mendapatkan 
paket nutrisi 

350 
 
 

 
440 

 
125,7%  

 
 

  K4.Penyelenggar
an penyehatan 
lingkungan dan 
masyarakat 

Terlaksana 
monev pemicuan 
desa 

1.Jumlah Desa 
yang akan  
dilakukan 
pemicuan 

15 
 
 
 

14 93,3% 

    Peningkatan 
kualitas sanitasi 
masyarakat 

2.Presentase 
Sarana Air Minum 
Yang diperiksa 
laboratorium 

 
100 

 
 
 

 
120 

 
100% 

      3. Persentase 
rumah dengan 
akses sanitasi layak 
jamban sehat 

 
87,5% 

 
 
 

 
87,3% 

 
99,8% 

  K5.Penyelenggar
aan penyehatan 
masyarakat 
pekerja dan 
olahraga 

Peningkatan 
kualitas 
kesehatan 
pekerja informal 

1. Jmh Kelompok  
Pekerja Informal Yg 
Mendpt Layanan 
kesehatan kerja 

 
26 

 
 
 

 
26 

 
100% 

  K6.Pembinaan 
kesehatan kerja 

Pembinaan 
kesehatan CJH 

1. Prosentase CJH 
(calon jamaah haji) 

70 % 
(2.438 

org) 

2.054 
org 

84,2% 
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& olahraga (Calon Jemaah 
Haji) 

pembinaan & 
pemeriksaan 
kebugaran  
 

 
 
 
 

    Pembinaan 
kesehatan anak 
sekolah 

2. Prosentase anak 
sekolah kelas 4, 5, 
6 SD  yg 
mendptkan 
pemeriksaan 
kebugaran 
 

25% 
(132.095 

anak) 
 
 
 
 
 

41.761 
anak 

31,61% 

  K7.Pengembanga
n media promosi 
sadar hidup 
sehat 

Terpublikasi 
program prioritas 
bidang kesehatan 

1. Prosentase 
Program Prioritas 
yang promosikan 

100% 
 
 

 
100% 

 
100% 

    Terbina desa 
siaga aktif madya 

2. Persentase desa 
siaga aktif  madya 
yang dibina 

16% 
 
 

19% 118.7% 
 

  K8.Peningkatan 
perilaku hidup 
sehat 

Meningkatnya 
keluarga yang 
menerapkan 
PHBS 
 

1. Persentase 
Rumah tangga ber 
PHBS 

64% 
 
 
 

 
66,5% 

 
103,9% 

P.
2 

PROGRAM : 
PENCEGAHAN & 
PENGENDALIAN  
PENYAKIT 

Meningkatkan 
kualitas 
kesehatan 
melalui langkah 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit 

1. Persentase 
Desa/Kel UCI 

 87% 
 
 
 
 
 
 

98,02 112% 

      2. Persentase 
penduduk > 18 Th 
dengan Hipertensi  

 24,5% 
 
 
 

17,37
% 

70,8% 

     3. Persentase  
orang    terinfeksi 
HIV positif 
mendptkan ARV  

 90% 
 
 

  

      4. Angka 
keberhasilan 
pengobatan TB 

90% 89,64 99,6% 

  K1. Pencegahan 
dan 
pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan indra 

Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit melalui 
POSBINDU 

1. Persentase  
desa/kel yg 
melaksanakan 
POSBINDU PTM 

40 97,5 243% 

      2. Jumlah 
POSBINDU  yg 
dimonev 

80 344 430% 
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    Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit melalui 
skrining 
kesehatan 

3.Persentase 
penduduk umur 15 
sd 59 th 
mendptkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

100 54,79 54,79% 

    Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit untuk 
penderita 
potensial 
(hipertensi & 
diabetes) 

4.Persentase 
penderita 
Hipertensi mendpt 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

100 35,51 35,51% 

     5.Persentase 
penderita Diabetes 
mendpt pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

100% 38,92 38,92% 

 K2.Pencegahan 
dan 
pengendalian 
kesehatan jiwa  
dan Napza 

Terlaksananya 
kegiatan 
Pencegahan dan 
pengendalian 
kesehatan jiwa  
dan Napza 

1. Persentase 
penderita ODGJ 
Berat  mendpt 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100% 

 K3. 
Penyediaaan/pe
meliharaan 
sarana 
pelayanan 
kesehatan bagi 
masyarakat yg 
terkena penyakit 
akibat dampak 
rokok 

Tersedia sarana 
pelayanan 
kesehatan 

1. Jumlah sarana 
pelayanan 
kesehatan yg 
disediakan 

5 4 80 

   Terpelihara 
sarana pelayanan 
kesehatan 

 2.Jumlah sarana 
pelayanan 
kesehatan yg 
dipelihara 

2 
 
 
 

2 100% 

  K4. Pembinaan 
dan pelayanan 
pencegahan, 
pengendalian 
penyakit 
menular 

Pengendalian 
Penyakit TB 

1.Persentase orang 
dg TB  mendpt 
pelayanan TB  
sesuai standar 

 100% 
 
 
 

 
 
93,5% 

 
 
93,5% 

    Pengendalian 
penyakit 
HIV/AIDS 

2.Persentase orang 
berisiko terinfeksi 
HIV   mendpt 
pemeriksaan HIV 
sesuai standar 

  
45% 
(21.499) 
 
 
 
 

 
26.676 

 
124% 
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    Pengendalian 
penyakit DBD 

3.Persentase CFR 
DBD   

 <1,5%  
( 8 org) 
 

5 org 62,5% 

      4.IR DBD per 
100.000 

 <25 
(554 
org) 
 

263 
org 

47,5% 

    Pengendalian 
penyakit kusta 

5.RFT penderita 
kusta  

 90% 
(50 org) 
 

50 org 100% 

    Pengendalian 
penyakit Hepatitis 
B 

6. Prosentase 
Bumil yang di 
skrining Hepatitis B 

50% 
(18.747 
bumil) 
 

25.916 138% 

  K5. Operasional 
KPAD 

Terlaksananya 
kegiatan 
Operasional KPAD 

1.Terpenuhi biaya 
operasional KPAD 

  
100% 
 
 

 
100% 

 
100% 

  K6. Pembinaan  
Surveilance dan 
Imunisasi 

Terfasilitasi 
pelayanan 
kesehatan 
Jemaah Haji 

1.Persentase 
Jamaah Haji  Yang 
Diperiksa Dan 
Diimunisasi 

 100 
 
 
 

100 100% 

    Terfasilitasi 
penanganan 
penyakit menular 

2.Persentase 
Penyakit Menular 
Wabah Dilakukan 
Surveilance 

 100 
 
 
 

100 100% 

    Terjaminnya 
pemberian 
imunisasi dasar 
lengkap 

3.Persentase   
Imunisasi Dasar 
Lengkap 

 92 
 
 
 

103,7
8 

112,8% 

    Terfasilitasi 
penanganan KLB 

4.Persentase KLB 
Ditangani Kurang 
dari  24 Jam 

 100 
 
 

100 100% 

 K7. Penyediaan/ 
peningkatan/ 
pemeliharaan 
sarana/ 
prasarana 
fasilitas 
kesehatan yang 
bekerjasama 
dengan Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
(DBHCHT) 

Tersedia sarana 
pelayanan 
kesehatan 

1. Jumlah sarana 
pelayanan 
kesehatan yg 
disediakan 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
100% 

Terpelihara 
sarana pelayanan 
kesehatan 

 2.Jumlah sarana 
pelayanan 
kesehatan yg 
dipelihara 

1 
 

 
 
1 

 
 
100% 

P.
3 

PROGRAM : 
PELAYANAN 
KESEHATAN  
MASYARAKAT 

Meningkatkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
dengan 

1. Persentase 
Puskesmas dengan 
akreditasi minimal 
dasar 

60% 100% 100% 
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pengoptimalan 
pelayanan yang 
berkualitas 

      2. Persentase FKTL 
dengan akreditasi  

45% 50% 100% 

      3.Persentase 
penduduk memiliki 
jaminan kesehatan 

60% 60% 100% 

  K1. Pembinaan 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

Terfasilitasi 
proses akreditasi 
Puskesmas 

1. Jmh Puskesmas 
yg difasilitasi 
pengajuan  
akreditasi 

8 8 100% 

    Penyelenggaraan 
Sosialisasi JKN 

2. Jumlah keg 
sosialisasi JKN 

3 3 100% 

    Terkendali jumlah 
keluarga sehat 

3. Jumlah evaluasi 
Keluarga sehat 

4 4 100% 

    Terkendalinya 
FKTP 

4. Jumlah FKTP 
dimonev 

26 26 100% 

  K2. Fasilitasi 
pelayanan 
kesehatan 
ponkesdes 

Tersedia tenaga 
perawat 
ponkesdes 

Jumlah tenaga 
perawat ponkesdes 
yg difasilitasi 

125 125 100% 

  K3. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

Terkendalinya 
FKTL 

1.  Jumlah FKTL  
dimonev  

28 28 100% 

    Terfasilitasi 
pelayanan krisis 
kesehatan 

1.presentase krisis 
kesehatan yang 
dilayani 
kesehatannya 

100% 
 
 
 

100% 100% 

  K4. Fasilitasi & 
monev 
penyelenggaraan 
jaminan 
kesehatan 
masyarakat  

Terfasilitasi 
pelayanan 
masyarakat 
miskin non JKN 

2.Persentase 
masyarakat miskin 
yang tidak 
mempunyai 
jaminan kesehatan 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 100% 

  K6. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
tradisional 

Terkendalinya 
penyehat 
tradisional 

1. Jumlah penyehat  
tradisional   
dimonev  

428 
 
 
 

318 74,29% 

   2.Jumlah penyehat 
tradisonal 
difasilitasi dalam 
rangka 
mendapatkan STPT 

50 
 
 
 
 

60 120% 

      1.Jumlah kelompok 
asuhan mandiri 
yang dibentuk 

24 
 
 

38 158% 
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P.
4 

PROGRAM   : 
PENGEMBANGA
N SUMBER DAYA  
KESEHATAN  

Meningkatnya 
ketersediaan 
Sumber Daya 
Kesehatan yang 
berkualitas 

1. Persentase  
nakes yg memiliki 
ijin praktek  

100 100 100% 

      2. Persentase 
Puskesmas yg 
memiliki alat 
kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100% 

      3. Persentase 
ketersediaan obat 
dan vaksin 

100 100 100% 

  K1. Pembinaan 
dan 
pengembanganS
DM tenaga 
kesehatan 

Terfasilitasi 
pembinaan 
tenaga kesehatan 

1.Jumlah nakes yg 
mengikuti rakor / 
bimtek / sosialisasi 

 200 
 
 
 

 
238 

 
119% 

    Terkelola SIM 
tenaga kesehatan 

2.Jumlah SIM 
(Sistem Informasi 
Manajemen ) 
Nakes yg dikelola 

 2 
 
 
 

2 100% 

    Terlaksananya 
Kegiatan 
Penyelenggaraan 
lomba tenaga 
kesehatan 

Jumlah Rumpun 
Tenaga Kesehatan 
Yang Mengikuti 
Seleksi Tingkat 
Kabupaten Dan 
Provinsi 

 
 9 
 
 
 
 
 

 
8 

 
88,88% 

  K2. Monitoring 
legalitas tenaga 
kesehatan 

Terfasilitasi ijin 
praktek tenaga 
kesehatan 

1. Jumlah tenaga 
kesehatan yg 
diterbitkan ijin 
prakteknya 

 1.000 
 
 
 

2.642 264,2% 

    Terfasilitasi 
validasi tenaga 
kesehatan 
FASKES 

2. Jumlah FASKES  
yg dimonev utk 
validasi tenaga 
kesehatan 

 26 
 
 
 

26 100% 

  K3. Penyediaaan 
& pengelolaan 
alkes di 
Puskesmas 

Terlaksananya 
kegiatan 
Penyediaaan & 
pengelolaan alkes 
di Puskesmas 

1.Jumlah 
Puskesmas 
menyediakan alkes 
sesuai standar 

 26 
 
 
 
 

26 100% 

  K4.Pembinaan, 
Pengawasan & 
Legalitas alat 
kesehatan & 
PKRT di sarana 
produksi 
distribusi & 
fasilitas 
kesehatan 

Terkendali mutu 
alkes 

2.Jumlah Fasilitas  
yang dilakukan 
pembinaan 
pengawasan dan 
pengendalian 
terkait mutu alat 
kesehatan 

30 64 213% 
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    Terfasilitasi 
rekomendasi toko 
alkes & optic 

3.Jumlah  
Rekomendasi alat 
kesehatan dan 
sertifikat PKRT 
yang diterbitkan  

8 10 125% 

  K5.Monitoring  
Legalitas sarana 
kefarmasian & 
makmin 

Terfasilitasi 
sertifikasi 
kefarmasian dan 
makmin 

1. Jumlah 
rekomendasi,  
sertifikat 
kefarmasian  dan 
makmin yang 
diterbitkan 

600 
 
 
 
 
 

3.086 514% 

  K6.Penyediaan 
obat & 
BMHP(Baham 
Medis Habis 
Pakai) 

Tersedia obat 
BMHP 

1. Prosentase 
Jumlah Jenis obat 
BMHP yg 
disediakan 

 100% 
 
 
 
 

100% 100% 

  K7.Penyediaan 
biaya 
operasional UPT 
Instalasi Farmasi 

Terkelola 
administrasi UPT 
Instalasi Farmasi 

Prosentase 
administrasi UPT 
Instalasi Farmasi 

100% 100% 100% 

    Terpelihara 
sarpras UPT 
Intalasi Farmasi 

Prosentase  sarpras 
UPT Intalasi 
Farmasi dipelihara 

100% 100% 100% 

  K8.Pengelolaan 
distribusi obat & 
BMHP 

Terlaksananya 
kegiatan 
Pengelolaan 
distribusi obat & 
BMHP 

1. Prosentase 
Jumlah Jenis  obat 
& BMHP yg 
didistribusikan 

 100% 
 
 
 
 

100% 100% 

      2. Jumlah Pusk yg 
dimonev tentang 
kebutuhan 
pengelolaan obat 
& BMHP 

 26 
 
 
 
 

26 100% 

P.
5 

PROGRAM 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT DI 
PUSKESMAS 

Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 
peningkatan 
mutu dan 
pelayanan 
Puskesmas 

Puskesmas 
Terakreditasi 

  
18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
100% 
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III.3.PENGUKURAN KEBERHASILAN KINERJA 

Tabel III.3PENGUKURAN KEBERHASILAN KINERJA 
 

Program dan 
Kegiatan 

  
SASARAN                       

 
Capaian (%) 

Kategori Penanggungj
awab 

P.
1 

PROGRAM : 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Mengoptimalkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 
pemberdayaan 
hidup sehat 

102 Sangat 
Berhasil 

Bidang 
Kesehatan 
Masyarakat 

  K1. Peningkatan 
kesehatan 
keluarga 

Peningkatan 
kualitas 
kesehatan ibu 
hamil dan 
pelayanan 
persalinannya 

100 Berhasil Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan bayi 
baru lahir dan 
balita 

94,18 Berhasil Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan anak 
usia pendidikan 
dasar dan catin 

83,9 Cukup Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

    Peningkatan 
kualitas 
kesehatan 
penduduk usia 
lanjut 

96 Berhasil Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

  K2.Perbaikan Gizi 
masyarakat 

Terlaksananya 
kegiatan 
Perbaikan Gizi 
masyarakat 

96,6% Berhasil Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

  K3.Pemberian 
tambahan nutrisi   

Tersedia paket 
nutrisi secara 
lengkap 

117% Sangat 
Berhasil 

Seksi 
Kesehatan 
keluarga & 
gizi 

  K4.Penyelenggar
an penyehatan 
lingkungan dan 
masyarakat 

Terlaksana 
monev pemicuan 
desa 

93,3% Berhasil Seksi 
kesehatan 
lingkungan, 
kesehatan 
kerja & 
olahraga 

  K5.Penyelenggar
aan penyehatan 
masyarakat 
pekerja dan 

Peningkatan 
kualitas 
kesehatan 
pekerja informal 

100% Berhasil Seksi 
kesehatan 
lingkungan, 
kesehatan 
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olahraga kerja & 
olahraga 

  K6.Pembinaan 
kesehatan kerja 
& olahraga 

Pembinaan 
kesehatan CJH 
(Calon Jemaah 
Haji) 

 
84,2% 

 
Cukup 

Seksi 
kesehatan 
lingkungan, 
kesehatan 
kerja & 
olahraga 

    Pembinaan 
kesehatan anak 
sekolah 

 
31,61% 

 
 

Kurang 

Seksi 
kesehatan 
lingkungan, 
kesehatan 
kerja & 
olahraga 

  K7.Pengembanga
n media promosi 
sadar hidup 
sehat 

Terpublikasi 
program prioritas 
bidang kesehatan 

 
100% 

 
Berhasil 

Seksi 
Promkes & 
pemberdaya
an 
masyarakat 

    Terbina desa 
siaga aktif madya 

 
118,7% 

 
Sangat 
Berhasil 

Seksi 
Promkes & 
pemberdaya
an 
masyarakat 

  K8.Peningkatan 
perilaku hidup 
sehat 

Meningkatnya 
keluarga yang 
menerapkan 
PHBS 

103,9% Sangat 
Berhasil 

Seksi 
Promkes & 
pemberdaya
an 
masyarakat 

P.
2 

PROGRAM : 
PENCEGAHAN & 
PENGENDALIAN  
PENYAKIT 

Meningkatkan 
kualitas 
kesehatan 
melalui langkah 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit 

72,8% Cukup Bidang 
Pencegahan 
& 
Pengendalian 
penyakit  

  K1. Pencegahan 
dan 
pengendalian 
penyakit tidak 
menular dan 
kesehatan indra 

Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit melalui 
POSBINDU 

 
336,5% 

Sangat 
Berhasil 

Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

    Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit melalui 
skrining 
kesehatan 

 
 

54,79% 

 
 

Kurang 

Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 
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    Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit untuk 
usia lanjut 

 
 

35,51% 

 
 

Kurang 

Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

    Peningkatan 
upaya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit untuk 
penderita 
potensial 
(hipertensi & 
diabetes) 

 
 

38,92% 

 
 

Kurang 

Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

 K2.Pencegahan 
dan 
pengendalian 
kesehatan jiwa  
dan Napza 

Terlaksananya 
kegiatan 
Pencegahan dan 
pengendalian 
kesehatan jiwa  
dan Napza 

100% Berhasil Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

 K3. 
Penyediaaan/pe
meliharaan 
sarana 
pelayanan 
kesehatan bagi 
masyarakat yg 
terkena penyakit 
akibat dampak 
rokok 

Tersedia sarana 
pelayanan 
kesehatan 

100% Berhasil Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

 K4. Penyediaan/ 
peningkatan/ 
pemeliharaan 
sarana/ 
prasarana 
fasilitas 
kesehatan yang 
bekerjasama 
dengan Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
(DBHCHT) 

Tersedia sarana 
pelayanan 
kesehatan 

 
 

90% 

 
 
Berhasil 

Seksi 
Pencegahan 
& 
pengendalian 
penyakit 
tidak 
menular 

  K5. Pembinaan 
dan pelayanan 
pencegahan, 
pengendalian 
penyakit 
menular 

Pengendalian 
Penyakit TB 

 
 

93,5% 

 
 
Berhasil 

Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 
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    Pengendalian 
penyakit 
HIV/AIDS 

 
124% 

 
Sangat 
Berhasil 

Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 

    Pengendalian 
penyakit DBD 

 
55% 

 
Kurang 

Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 

    Pengendalian 
penyakit kusta 

100% Berhasil Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 

    Pengendalian 
penyakit Hepatitis 
B 

 
138% 

 
Sangat 
Berhasil 

Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 

  K6. Operasional 
KPAD 

Terlaksananya 
kegiatan 
Operasional KPAD 

 
100% 

Berhasil Seksi 
pencegahan 
dan & 
pengendalian 
penyakit 

  K7. Pembinaan  
Surveilance dan 
Imunisasi 

Terfasilitasi 
pelayanan 
kesehatan 
Jemaah Haji 

100% Berhasil Seksi 
Surveilance & 
imunisasi 

    Terfasilitasi 
penanganan 
penyakit menular 

100% Berhasil Seksi 
Surveilance & 
imunisasi 

    Terjaminnya 
pemberian 
imunisasi dasar 
lengkap 

100% Berhasil Seksi 
Surveilance & 
imunisasi 

    Terfasilitasi 
penanganan KLB 

100% Berhasil Seksi 
Surveilance & 
imunisasi 

P.
3 

PROGRAM : 
PELAYANAN 
KESEHATAN  
MASYARAKAT 

Meningkatkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
dengan 
pengoptimalan 
pelayanan yang 
berkualitas 

100% Berhasil Bidang 
pelayanan 
kesehatan 
masyarakat 

  K1. Pembinaan 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

Terfasilitasi 
proses akreditasi 
Puskesmas 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

    Penyelenggaraan 
Sosialisasi JKN 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
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kesehatan 
primer 

    Terkendali jumlah 
keluarga sehat 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

    Terkendalinya 
FKTP 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

  K2. Fasilitasi 
pelayanan 
kesehatan 
ponkesdes 

Tersedia tenaga 
perawat 
ponkesdes 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
primer 

  K3. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

Terkendalinya 
FKTL 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

    Terfasilitasi 
pelayanan krisis 
kesehatan 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

  K4. Fasilitasi & 
monev 
penyelenggaraan 
jaminan 
kesehatan 
masyarakat  

Terfasilitasi 
pelayanan 
masyarakat 
miskin non JKN 

100% Berhasil Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
rujukan 

  K6. Pembinaan  
pelayanan 
kesehatan 
tradisional 

Terkendalinya 
penyehat 
tradisional 

74,29 % Kurang Seksi 
pelayanan 
kesehatan 
tradisional 

P.
4 

PROGRAM   : 
PENGEMBANGA
N SUMBER DAYA  
KESEHATAN  

Meningkatnya 
ketersediaan 
Sumber Daya 
Kesehatan yang 
berkualitas 

100% Berhasil Bidang 
Pengembang
an Sumber 
daya 
kesehatan 

  K1. Pembinaan 
dan 
pengembanganS
DM tenaga 
kesehatan 

Terfasilitasi 
pembinaan 
tenaga kesehatan 

 
100% 

Berhasil Seksi SUmber 
Daya 
manusia 
(SDM) 
Kesehatan 

    Terkelola SIM 
tenaga kesehatan 

100% Berhasil Seksi SUmber 
Daya 
manusia 
(SDM) 
Kesehatan 

    Terlaksananya 
Kegiatan 
Penyelenggaraan 
lomba tenaga 
kesehatan 

 
88,8 % 

 
Cukup 

Seksi SUmber 
Daya 
manusia 
(SDM) 
Kesehatan 
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  K2. Monitoring 
legalitas tenaga 
kesehatan 

Terfasilitasi ijin 
praktek tenaga 
kesehatan 

100% Berhasil Seksi SUmber 
Daya 
manusia 
(SDM) 
Kesehatan 

    Terfasilitasi 
validasi tenaga 
kesehatan 
FASKES 

100% Berhasil Seksi SUmber 
Daya 
manusia 
(SDM) 
Kesehatan 

  K3. Penyediaaan 
& pengelolaan 
alkes di 
Puskesmas 

Terlaksananya 
kegiatan 
Penyediaaan & 
pengelolaan alkes 
di Puskesmas 

100% Berhasil Seksi alat 
kesehatan 

  K4.Pembinaan, 
Pengawasan & 
Legalitas alat 
kesehatan & 
PKRT di sarana 
produksi 
distribusi & 
fasilitas 
kesehatan 

Terkendali mutu 
alkes 

100% Berhasil Seksi alat 
kesehatan 

    Terfasilitasi 
sertifikasi PKRT 

100% Berhasil Seksi alat 
kesehatan 

    Terfasilitasi 
rekomendasi toko 
alkes & optic 

100% Berhasil Seksi alat 
kesehatan 

  K5.Monitoring  
Legalitas sarana 
kefarmasian & 
makmin 

Terfasilitasi 
sertifikasi 
kefarmasian dan 
makmin 

450% Sangat 
berhasil 

Seksi 
kefarmasian 

  K6.Penyediaan 
obat & 
BMHP(Baham 
Medis Habis 
Pakai) 

Tersedia obat 
BMHP 

100% Berhasil Seksi 
kefarmasian 

  K7.Penyediaan 
biaya 
operasional UPT 
Instalasi Farmasi 

Terkelola 
administrasi UPT 
Instalasi Farmasi 

100% Berhasil Kepala 
Instalasi 
Farmasi 

    Terpelihara 
sarpras UPT 
Intalasi Farmasi 

100% Berhasil Kepala 
Instalasi 
Farmasi 

  K8.Pengelolaan 
distribusi obat & 
BMHP 

Terlaksananya 
kegiatan 
Pengelolaan 
distribusi obat & 
BMHP 

100% Berhasil Kepala 
Instalasi 
Farmasi 
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P.
5 

PROGRAM 
UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT DI 
PUSKESMAS 

Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 
peningkatan 
mutu dan 
pelayanan 
Puskesmas 

100% Berhasil Kepala UPT 
Puskesmas 
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III.4.EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA. 
 

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk 

setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam 

menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang 

dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun 

berikutnya. 

Berikut kami sampaikan evaluasi dan analisis kinerja sebagai berikut : 

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

pada tahun  2018 adalah  

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

2) Program : Pencegahan & Pengendalian  Penyakit 

3) Program : Pelayanan Kesehatan  Masyarakat 

4) Program   : Pengembangan Sumber Daya  Kesehatan 

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas 

 

Program tersebut telah dilaksanakan dan  diarahkan untuk mencapai sasaran ”Meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat” dengan Indikator  sasaran ”Angka harapan Hidup” 

Indikator Angka Harapan Hidup adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang 

kesehatan. 

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan makin membaiknya tingkat 

kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) hanya sampai tahun 2017. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Sidoarjo 

dibanding dengan capaian AHH  Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Grafik 1 

Angka Harapan Hidup Kabuapten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2015 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa AHH di Kabupaten Sidoarjo dalam kategori 

sudah sangat baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkannya, diupayakan budaya 

Perilaku/ Pola Hidup Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan mencanangkan sasaran Utama  

 “Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”   

dengan Indikator Kinerja Urusanadalah :  

1. Keluarga Sehat 

2. Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas 

 

I. KELUARGA SEHAT 

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan 

dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokokRPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya 

status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) 

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di 

daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan 

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga 

kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. 

Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat.   
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Keluarga Sehat adalah adalah keluarga yang memenuhi Indeks Keluarga Sehat (IKS)   ≥ 

0,800   dari  jumlah keluarga yang ada. Adapun indikator Keluarga Sehat , yaitu: 

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana) 

2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (Ante Natal Care/ ANC) sesuaistandar 

3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap 

4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan 

5. Pemantuan pertumbuhan balita 

6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 

7. Penderita hipertensi yang berobat teratur 

8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati 

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 

10. Sekeluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

11. Mempunyai sarana air bersih 

12. Menggunakan jamban keluarga 

Kabupaten Sidoarjo mentargetkan 16% keluarga dengan kategori sehat pada 

tahun 2018. Hasil pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah keluarga yang disurvei sebanyak 66,43% (354.033 KK dari total KK 

532.868). 

2. Keluarga sehat sebanyak 27,95% dari jumlah keluarga yang disurvei atau 18,57% 

dari jumlah total keluarga yang ada. 

Dibanding dengan capaian keluarga sehat tahun 2017 (14,01%), capaian keluarga sehat 

Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengalami peningkatan.  

 

 

Selengkapnya untuk capaian keluarga sehat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1 

Jumlah Keluarga Sehat Kabupaten Sidoarjo   

Tahun 2017 - 2018 

Tahun 
% Jumlah keluarga sehat 

yang disurvei 

% keluarga sehat yang 

disurvei 

% keluarga sehat 

dari total 

keluarga  

2017 40% 34,49% 14,01% 

2018 66,43 27,95 18,57 
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian keluarga sehat adalah sebagai 

berikut : 

1. pemberdayaan seluruh tenaga puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus 

intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya. 

2. berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring puskesmas untuk 

ikut melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat. 

3. melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat 

meningkat menjadi keluarga sehat. 

4. memberikan dukungan dana bagi perjalanan tenaga kesehatan ke keluarga di 

masyarakat. 

 

II. RATA - RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PUSKESMAS 

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit 

penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam 

melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam 

perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

kepada pengguna layanan.  

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2018 adalah ≥ 80. Dibanding dengan tahun 2017 (81,19), IKM Puskesmas di Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2018 semakin meningkat. Rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 2018 adalah 82,44. Namun, ada 4 puskesmas (Puskesmas Sidoarjo, 

Puskesmas Kedungsolo, Puskesmas Kepadangan dan Puskesmas Krian) masih dibawah 

capaian target IKM, hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kurangnya 

kenyamanan ruang tunggu pasien, dan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.  

Puskesmas terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berimbas pada 

semakin tingginya indeks kepuasan masyarakat dengan cara sebagai berikut : 

1. Menstandarkan pelayanan kesehatan dengan terakreditasinya Puskesmas yang 

merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kualitas pelayanan di 

Puskesmas; 

2. Berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan Sistem Antrian 

Pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas 

Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless 

terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat; 

3. Rekruitmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga 

pelayanan sesuai standar; 



 
 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i n a s  K e s e h a t a n   2 0 1 8  
 

57 

4. Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya 

kuratif rehabilitatif (home visit, puskesmas dan PIS-PK); 

5.  Relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard; 

6. Penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019 

seperti di wilayah kerja Puskesmas Candi. 

Untuk mencapai 12 target indikator Keluarga Sehat, perlu dilakukan pencapaian juga 

terhadap indikator pendukung atau indikator program, antara lain : 

PROGRAM INDIKATOR 

Upaya Kesehatan Masyarakat 
 

1. AKI 

2. AKB 

3. Persentase Balita Stunting 

4. Persentase usia lanjut yang sehat 

5. Persentase desa siaga aktif Purnama 
Mandiri 
 
 
 

Pencegahan & Pengendalian  Penyakit 1. Persentase Desa/Kel UCI 

2. Persentase penduduk > 18 Th dengan 
Hipertensi  

3. Persentase  orang    terinfeksi HIV 
positif mendptkan ARV  

4. Angka keberhasilan pengobatan TB 

Pelayanan Kesehatan  Masyarakat 1. Persentase Puskesmas dengan 
akreditasi minimal dasar 

2. Persentase FKTL dengan akreditasi  

3. Persentase penduduk memiliki jaminan 
kesehatan 

4. Presentase penyehat tradisional yang 
memiliki STPT (surat terdaftar 
pengobat tradisonal) 

5. Persentase keluarga yg disurvei KS 

Pengembangan Sumber Daya  Kesehatan 1. Persentase  nakes yg memiliki ijin 
praktek  

2. Persentase Puskesmas yg memiliki alat 
kesehatan sesuai standar 

3. Persentase IRTP yg mendapatkan 
sertifikat (ijin edar) 

4. Persentase ketersediaan obat dan 
vaksin 

Upaya Kesehatan Masyarakat Di 
Puskesmas 

Puskesmas Terakreditasi 

 

1. Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan 

suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 

adalah 5,6 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi capaian sebesar 4,38 per 1.000 
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kelahiran hidup. Dibanding dengan capaian tahun 2017 (5,45), capaian AKB tahun 

2018 cenderung turun. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam 

penurunan angka  kematian bayi, antara lain: 

 Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi; 

 Adanya rujukan dini berencana; 

 Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran 

tenaga kesehatan; 

 Melakukan Audit MaternalPerinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau 

kematian neonatal; 

 Pemberian pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu (10 T); 

 Monev pasca latih. 

 Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan 

Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), 

dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting. 

Dibanding dengan capaian Angka Kematian Bayi nasional (24 per 1.00 

Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil dalam program 

penurunan AKB.  

Perkembangan Angka Kematian Bayitahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat 

pada grafik berikut ini : 

Grafik 2 

Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2018 
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2. Angka Kematian Ibu (AKI) 

  Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa 

kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka kematian ibu di 

kabupaten Sidoarjo tahun  2018 sebesar 64,13 per 100.000 kelahiran hidup lebih 

rendah dibanding tahun 2017 yaitu sebesar  82,62  per 100.000 kelahiran 

hidup.Dibanding target (71,4 per 100.000 kelahiran hidup), capaian Angka Kematian 

Ibu pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo menurun. Terlebih jika dibanding dengan 

capaian nasional (305 per 100.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo bisa 

dikatakan cukup berhasil dalam penanganan AKI. Ini dapat diartikan bahwa program-

program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI berhasil guna. 

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada 

grafik berikut ini : 

Grafik 3 

Angka Kematian Ibu Tahun 2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena Pre eklamsia/ 

eklamsiasebesar 48% menyusul karena perdarahansebesar 39%, infensi 9% dan 

karena jantung 4%.  
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Lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sbb: 

Grafik 4 
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa kematian ibu mayoritas pada usia produktif (20 – 34 tahun) sebesar 69,6%, 

diatas 35 tahun 30,4%, terutama terjadi pada masa nifas.  

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu 

yaitu : 

 Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (Ante Natal Care/ ANC 

terpadu-10T); 

 Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan 

Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan; 

 Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh 

informasi dan memantau kesehatan ibu hamil; 

 Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll) 

 Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi) termasuk  penempelan  stiker  P4K dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I 

(Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 ( Tabulin & Dasolin). Pokja 3 ( 

Donor Darah), Pokja 4 (Ambulance Desa); 

 Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal 

melalui  skill assesment  dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan); 

 Optimalisasi sistem rujukan  : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk 

kasus emergency/ rujukan darurat persalinan; 
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 Melakukan pengkajian dan pembelajaran Audit MaternalPerinatal (AMP) pada 

kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada 

perinatal dan neonatal. 

 Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah 

 Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian 

Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo; 

 Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), 

program bayi sampai dengan anak.  

 

3. Persentase Balita Stunting 

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak 

sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < 

-2 SD 

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang 

kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai 

kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir 

(dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.   

Kondisi di Kabupaten Sidoarjo, balita stunting tahun 2018 sebesar 23,74%, 

lebih baik dibandingkan dengan target (24%). Dengan angka ini, dapat dikatakan 

bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam penanganan masalah gizi. Keberhasilan ini 

adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk menanggulangi 

masalah gizi (stunting dan gizi buruk) yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2016 

tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.  

 

4. Cakupan Desa dengan Universal Child Immunization (UCI) 

Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunization) adalah desa dimana 

88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap. Sedangkan target desa/ 

kelurahan UCI  tahun 2018 sebanyak 88%. Pada tahun 2018, dari 353 desa/ 

kelurahan yang ada, terdapat 346 (98%) desa/ kelurahan yang telah mencapai UCI. 

Jika dibanding dengan capaian tahun 2017 sebanyak 93,48%, maka di tahu 2018 

telah mengalami peningkatan capaian. Adapun desa yang belum UCI tahun 2018 

adalah : 

- Desa Kedungbendo : Puskesmas Tanggulangin, dengan capaian UCI sebanyak 

94,7% 

- Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Mindi, Desa Gedang, Desa 

Juwet : Puskesmas Porong, dengan capaian UCI sebanyak 40% 
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Desa/ kelurahan yang belum UCI tersebut disebabkan oleh karena 6 desa 

tersebut telah tenggelam oleh lumpur lapindo dan 2 desa penduduknya tinggal 30 – 

40% oleh karena dampak lapindo. Secara statistik/ administrasi, desa/ kelurahan 

beserta penduduknya itu masih ada, namun secara riil, penduduknya sudah tidak ada  

dan pindah ke wilayah lain.  

Meskipun UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah melebihi target, namun tetap 

diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI desanya belum 

mencapai target. 

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program imunisasi adalah dengan 

mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, antara lain DQS (Distric Quality Self Assesment), 

survei Effectif Vaksin Management (EVM), dan Rapid Convenience Assesment (RCA) 

sweeping sasaran, Supervisi Supportif, peningkatan kapasitas (knowledge skill) 

petugas dan pemantauan kualitas penyimpanan vaksin, serta pemenuhan logistik 

pelayanan imunisasi, baik di layanan pemerintah maupun swasta. 

 

5. Angka Morbiditas 

Morbiditas adalah angka kesakitan (insiden atau prevalensi) dari suatu 

penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas 

berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi, baik 

fatal ataupun tidak. Angka morbiditas lebih cepat menentukan keadaan kesehatan 

masyarakat daripada angka mortalitas, karena banyak penyakit yang mempengaruhi 

kesehatan hanya mempunyai angka mortalitas yang rendah. 

 

A. Angka Kesakitan TB 

Tuberkulosis alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru sehingga 

disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi 

masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Angka keberhasilan pengobatan adalah 

angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis 

yang menyelesaikan pengobatan  (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) 

diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu 

pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan 

yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif  pada 

salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan lengkap yaitu pasien TB yang telah 

menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan 

https://hellosehat.com/penyakit/tbc-tuberculosis/
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sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan 

bakteriologis pada akhir pengobatan.  

 

Grafik5 

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren angka keberhasilan pengobatan TB paru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018 cenderung fluktuatif. Realisasi angka keberhasilan pengobatan TB paru tahun 

2016 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 86,44%, 89,64% pada tahun 

2017 dan 88,34% pada tahun 2018. Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru 

Tahun 2018 adalah 90%. Angka ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. 

Adapun ketidakberhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan karena dropout 

(3,7%),  gagal (0,8%), pindah (3,9%) dan meninggal (3,7%). 

 

B. Angka Kesakitan HIV/AIDS 

Pengendalian HIV/ AIDS merupakan salah satu isu strategis yang tertuang 

dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021.  

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang sama dengan penyakit 

infeksi yang lain dan harus dilakukan upaya pencegahan penularannya. Prevalensi 

HIV/AIDS adalah angka Perkiraan yang diperoleh dari Jumlah kasus HIV dibagi dengan 

Populasi at Risk(populasi kunci). Pada saat ini  di Kabupaten Sidoarjo belum ada data 

tentang populasi kunci karena tidak pernah dilakukan survei ke seluruh penduduk 

apakah memiliki perilaku beresiko terhadap penularan HIV/ tidak.  

Estimasi penemuan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sidorajo sampai dengan tahun 2020 

adalah 5.226 kasus. Adapun penemuan kasus kumulatif sampai dengan tahun 2018 

adalah 2.964. Penemuan tahun 2018 sendiri untuk HIV adalah 461 kasus dan untuk 

AIDS sebanyak 201 kasus.   
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Tingginya penemuan kasus HIV/ AIDS disebabkan : 

 Semakin aktifnya system survelaince HIV/AIDS; 

 Semakin tingginya kesadaran penderita untuk memeriksakan diri; 

 Semakin meluasnya informasi tentang HIV-AIDS; 

 Semakin bertambahnya layanan  tes HIV-AIDS. 

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan 

masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi 

perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan Harm Reduction, 

pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), 

pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan 

HIV/AIDS. Serta penambahan Klinik Inisiasi Anti Retroviral Virus (ARV) yang saat ini 

menjadi 10 klinik, dinataranya puskesmas Krian, Porong, Waru, Prambon, Krembung, 

Sukodono, Gedangan, Sedati, Taman dan RSUD Sidoarjo. 

 

C. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus 

dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus 

aedes. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian 

yang relatif tinggi.  

Angka kesakitan DBD (Inciden Rate) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 adalah 

sebesar  12,3 per 100.000 penduduk, sedang targetnya untuk tahun 2018 adalah < 49 

per 100.000 penduduk. Dibanding tahun 2017 (23,63 per 100.000 penduduk), angka 

ini cenderung turun 

Perkembangan angka kesakitan DBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat 

pada grafik berikut ini : 

Grafik6 
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 
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Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjodalam menekan 

penyebaran dan penularan DBD, antara lain : 

 Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan dan 

desa; 

 Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk 

menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan FOKUS; 

 Memotivasi petugas DBD Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan 

frekuensi penyuluhan tentang DBD dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

3M Plus (Menguras, menutup, mengubur serta mencegah gigitan nyamuk; 

 Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga masyarakat 

dapat mencegah secara dini DBD dengan meningkatkan intensitas kegiatan 

PSN; 

 Meningkatkan kualitas SDM juru pemantau jentik (Jumantik) Desa/Kelurahan 

melalui refreshing;  

 Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitarnya 

melakukan gerakan 3M plus; 

 Memberdayakan masyarakat secara berjenjang tentang strategi satu rumah 

satu jumantik. 

Meskipun berhasil diturunkan, namun angka kesakitan DBD masih tetap ada dari 

tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena, antara lain : 

1. Pemahaman tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum sepenuhnya 

benar, sehingga Pelaksanaan PSN masih kurang tepat; 

2. Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan; 

3. Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih dominan 

dengan cara pengasapan, hal ini tampak pada Angka Bebas Jentik (ABJ) masih 

<95%. 

Adapun penyebaran kasus DBD terkonfirmasi terdapat pada semua wilayah 

Puskesmas, terdiri dari : 

1. Desa endemis terdiri dari 109 Desa/Kelurahan  

2. Desa sporadis terdiri dari 222 Desa/Kelurahan 

3. Desa potensial terdiri dari 16 Desa/Kelurahan 

4. Desa bebas terdiri dari 6 Desa/Kelurahan (Desa yang tenggelam). 

Kabupaten Sidoarjo mempunyai 5% Desa/Kelurahan Potensial. Desa potensial adalah 

wilayah dengan ABJ < 95% sehingga potensial sebagai wilayah endemis DBD, yang 

memungkinkan penularan DBD sangat tinggi. Hal ini juga dipengaruhi olehcurah 
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hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi, serta masalah lemahnya kesadaran 

masyarakat dalam melaksanakan PSN dengan benar, rutin dan berkesinambungan, 

juga lemahnya kesadaran masyarakatmenjadikan anggota keluarganya menjadi 

pelaksana 1 R 1 J ( Satu Rumah Satu Jumantik ). 

 

6. Akreditasi Puskesmas  

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen 

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar 

Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan 

pasien;  meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, 

masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik 

mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan  

meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan 

tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan 

atau kesehatan masyarakat.  

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi 

manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan 

(UKP). 

1. Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana 

prasarana,  lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana 

2. Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan 

masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, 

pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat. 

3. Upaya kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, 

laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan 

dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis 

4. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu 

dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik di masyarakat maupun 

klinis perorangan secara brkesinambungan (continues quality improvement) 

untuk itu seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan 

yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan 

melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan 

Klasifikasi kelulusan akreditasi : 

1. PARIPURNA  Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80% 
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2. UTAMA   Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan 

lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60% 

3. MADYA   Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan 

lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40% 

4. DASAR   Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan 

lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20% 

5. TIDAK TERAKREDITASI  Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp 

dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20% 

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya telah berstatus 

akreditasi pada tahun 2018. 

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 26 tersebut, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Terakreditasi Utama sebanyak 16 Puskesmas. 

2. Terakreditasi Madya sebanyak 8 Puskesmas. 

3. Terakreditasi Dasar  sebanyak 2 Puskesmas. 

 

Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu 

pelayanan yang ada, melalui akreditasi dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sesuai 

dengan standar yang ada. 

2. pengajuan reakreditasi bagi Puskemas yang telah 3 tahun terakreditasi. 

3. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna. 

4. melakukan monitoring evaluasi pascaakreditasi untuk meningkatkan 

pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan. 

 

7. Prosentase desa  siaga  aktif  PurnamaMandiri 

 Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah desa yang berada pada tingkat 

perkembangan Purnama dan Mandiri.Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No. 1529 

Tahun 2010. Adapun kriteria dari desa Siaga AktifPurnama dan Mandiri yaitu adanya 8 

Indikator, antara lain : 

1. Forum desa berjalan 

2. Kader kesehatan ada 6-8 orang 

3. Adanya Kemudahan akses pelayanan kesehatan 

4. Posyandu & Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya didesa 

tersebut aktif 
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5. Dukungan dana untuk kegiatan tingkat desa terpenuhi oleh Pemerintah Desa dan 

kelompok masyarakat serta dunia usaha. 

6. Adanya dukungan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 

7. Adanya Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati tentang hidup sehat 

8. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah 

tangga.  

Pada tahun 2018, telah tercapai 98,3% desa/ kelurahan siaga, yang tersebar dalam 

kategori  pratama sebanyak 6%, madya 47%, purnama dan mandiri 46%. Dibanding 

tahun 2017 (44%) capaian tahun 2018 desa/ kelurahan siaga dengan predikat purnama 

dan mandiri mengalami kenaikan.  

 

8. Prosentase  Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai Jaminan 

Kesehatan.Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah maupun swasta.Ini sesuai 

dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 bahwa Bupati dan walikota agar 

mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan 

Kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai 

standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah 

masing-masing serta lain hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.  

Pada tahun 2018sebanyak70,25 % penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki 

Jaminan Kesehatan baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun mandiri. 

Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diupayakan semuanya terintergrasi dalam 

BPJS. Hal ini sudah meningkat dibanding tahun 2017yang masih mencapai65,68%.  
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III.5.  LAPORAN REALISASI ANGGARAN.   
 

Tabel III. 5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

NO Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Capaian  

  Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

2.579.857.000 1.968.625.870 76,31 

1. Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

451.735.000 309.192.526 68,45 

2. Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan 
dinas/operasional 

30.000.000 14.808.200 49,36 

3. Penyediaan jasa kebersihan 
kantor/keamanan 
kantor/pengemudi 

364.987.000 358.312.600 98,17 

4. 

Penyediaan alat tulis kantor 91.125.000 84.755.000 93,01 

5. Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

158.000.000 52.429.600 33,18 

6. Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

67.030.000 51.410.000 76,70 

7. 
Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

33.750.000 9.000.000 26,67 

8. Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan 

75.000.000 9.232.000 12,31 

9. Penyediaan bahan logistik 
kantor 

214.000.000 202.738.400 94,74 

10. Kegiatan kedinasan dalam 
daerah, luar daerah dan luar 
negeri 

729.040.000 584.327.949 80,15 

11. Pengelolaan dan 
penatalaksanaan 
administrasi barang milik 
daerah 

158.300.000 92.974.595 58,73 

  Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

10.282.991.299 7.872.544.744 76,56 

12. Pembangunan gedung 
kantor 

7.860.540.698 6.536.326.894 83,15 

13. 
Pengadaan meubeleur 154.450.000 68.648.400 44,45 

14. Pengadaan Perlengkapan 
dan Peralatan Gedung 
Kantor 

425.230.963 401.387.200 94,39 

15. Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

735.019.638 674.789.250 91,81 
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16. Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

191.000.000 146.394.000 76,65 

17. Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan dan peralatan 
gedung kantor 

45.000.000 44.999.000 100,00 

18. 
Rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor 

871.750.000 0,00 0,00 

  
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

863.445.000 673.762.664 78,03 

19. Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

469.575.000 446.790.000 95,15 

20. Pengelolaan dan 
penatalaksanaan 
administrasi kepegawaian 

393.870.000 226.972.664 57,63 

21. 
Penyediaan jasa 
administrasi keuangan 

206.890.000 199.445.000 96,40 

22. Penyusunan Laporan 
Keuangan 

422.312.000 363.691.771 86,12 

23.  Penyusunan dokumen 
perencanaan dan laporan 
capaian kinerja OPD 

528.438.250 457.641.509 86,60 

 
Program : Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

34.118.934.663 2.655.339.007 69,33 

24. 

Perbaikan gizi masyarakat 3.615.692.500 1.903.204.577 52,64 

25. 
Pembinaan Kesehatan kerja 
dan olah raga 

63.930.000 30.395.000 47,54 

26. 
Pengembangan media 
promosi sadar hidup sehat 

697.810.000 260.780.000 37,37 

27. Peningkatan kesehatan 
keluarga 

6.898.107.700 3.036.192.888 44,01 

28. Peningkatan Perilaku hidup 
sehat 

790.899.400 478.190.650 60,46 

29. Penyelenggaraan 
penyehatan massyarakat 
pekerja dan olahraga 

186.195.000 151.020.000 81,11 

30. Penyelenggaran penyehatan 
lingkungan dan masyarakat 

383.200.000 311.268.800 81,23 

31. 

Pemberian tambahan nutrisi 2.499.993.000 2.265.519.200 90,62 
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Program : Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat 

37.830.365.610 30.696.282.829 81,14 

32. 
Pembinaan pelayanan 
kesehatan primer 

4.025.538.000 3.131.257.308 77,78 

33. 
Fasilitasi pelayanan 
kesehatan ponkesdes 

3.641.190.000 3.509.700.000 96,39 

34. Pembinaan pelayanan 
kesehatan rujukan 

293.605.000 238.185.000 81,12 

35. Fasilitasi dan monev 
penyelenggaraan jaminan 
kesehatan masyarakat 

26.288.836.985 21.067.750.053 80,14 

36. 
Pembinaan pelayanan 
kesehatan tradisional 

288.726.000 249.060.468 86,26 

37. Pembayaran iuran jaminan 
kesehatan bagi penduduk 
yang didaftarkan oleh 
pemda dan atau 
pembayaran iuran jaminan 
kesehatan bagi pekerja yang 
terkena pemutusan 
hubungan kerja (DBHCHT) 

3.292.469.625 2.500.330.000 75,94 

 Program : Pencegahan & 
Pengendalian penyakit 

9.209.436.780 7.454.832.162 80,95 

38. Pembinaan dan pelayanan 
pencegahan, pengendalian 
penyakit menular 

1.714.551.105 1.306.021.980 76,17 

39. 
Pembinaan surveilance dan 
imunisasi 

815.005.000 634.285.700 77,83 

40. Pencegahan dan 
pengendalian kesehatan 
jiwa dan napza 

288.740.000 23.401.000 8,10 

41. Pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak 
menular dan kesehatan 
indra 

509.964.500 250.535.000 49,13 

42. Penyediaan/pemeliharaan 
sarana pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat yang 
terkena penyakit akibat 
dampak rokok 

0,00 0,00 #DIV/0! 

43. 

Operasional KPAD 139.492.800 119.199.504 85,45 

44. Penyediaan/peningkatan/pe
meliharaan 
sarana/prasarana fasilitas 
kesehatan yang 

5.741.683.375 5.121.388.978 89,20 
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bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan (DBHCHT) 

 
Program  : Pengembangan 
Sumber Daya Kesehatan 

27.972.675.946 21.976.194.367 78,56 

45. Monitoring Legalitas sarana 
kefarmasian dan makmin 

344.121.000 159.422.000 46,33 

46. Monitoring Legalitas tenaga 
kesehatan 

98.504.000 46.466.200 47,17 

47. Pembinaan dan 
pengembangan SDM tenaga 
kesehatan 

963.854.000 680.782.500 70,63 

48. Pembinaan, Pengawasan 
dan Legalitas alat kesehatan 
dan PKRT di sarana produksi 
distribusi dan fasilitas 
kesehatan 

24.626.000 17.106.000 69,46 

49. Penyediaaan dan 
pengeloaan alkes di 
Puskesmas 

4.048.330.000 3.844.738.259 94,97 

50. Penyediaan biaya 
operasional UPT Instalasi 
Farmasi 

1.099.050.000,00 943.348.427,00 85,83 

51. Penyediaan obat dan 
BMHP(Baham Medis Habis 
Pakai) 

21.394.190.946 16.284.330.981 76,12 

 
Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat di Puskesmas 

102.399.785.596,2 
 

78.846.098.195,25 77,00 

53. Penyediaan biaya 
operasional dan 
pemeliharaan Puskesmas 
Tarik 

641.000.000 392.122.328 61,17 

54. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Tarik 

4.662.254.885 3.377.417.004 72,44 

55. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Prambon 

673.550.000 611.578.100 90,80 

56. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Prambon 

689.342.000 664.047.698 96,33 

57. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Prambon 

6.022.141.528 3.174.074.051 52,71 
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58. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Krembung 

616.158.000 538.354.000 87,37 

59. Penyediaan biaya 
operasional dan 
pemeliharaan Puskesmas 
Krembung 

486.400.000 464.545.448 95,51 

60. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh Sumber Daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Krembung 

4.866.838.347 3.592.861.456,25 73,82 

61. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Porong 

478.333.000 331.174.250 69,24 

62. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Porong 

501.488.000 452.800.362 90,29 

63. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Porong 

3.580.287.205 3.346.166.608 93,46 

64. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Kedungsolo 

502.643.000,00 250.178.550,00 49,77 

65. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Kedungsolo 

489.743.000 379.837.082 77,56 

66. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh Sumber Daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Kedungsolo 

1.591.850.508 1.012.597.608 63,61 

67. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Jabon 

522.217.000 447.191.000 85,63 

68. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Jabon 

721.732.000 499.708.653,00 69,24 

69. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh Sumber Daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Jabon 

4.256.348.089 3.079.125.385 72,34 
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70. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Tanggulangin 

772.298.000 703.852.000 91,14 

71. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Tanggulangin 

575.000.000 504.011.018 87,65 

72. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Tanggulangin 

2.459.797.951 1.955.581.774 79,50 

73. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Candi 

1.142.140.000 956.968.350 83,79 

74. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Candi 

504.784.000 302.061.651 59,84 

75. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh Sumber Daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Candi 

4.296.300.517 2.666.137.838 62,06 

76. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Tulangan 

579.576.000 474.304.250 81,84 

77. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Tulangan 

638.915.000 520.301.658 81,44 

 78. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Tulangan 

2.213.936.387 2.061.658.586 93,12 

79. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Kepadangan 

568.447.000 449.455.050 79,07 

80. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Kepadangan 

399.322.000 339.777.143 85,09 

81. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Kepadangan 

1.322.795.206 1.097.986.825 83,01 
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82. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Wonoayu 

819.473.000 625.777.496 76,36 

83. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Wonoayu 

619.223.000 524.751.282 84,74 

84. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Wonoayu 

4.144.961.264 3.118.471.773 75,24 

85. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Sukodono 

955.974.000,00 728.268.100,00 76,18 

 86. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Sukodono 

1.121.286.700 846.679.208 75,51 

87. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Sukodono 

4.343.544.814 4.149.779.468 95,54 

 88. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Sidoarjo 

800.427.000,00 639.054.000,00 79,84 

89. Penyediaan biaya 
operasional dan 
pemeliharaan Puskesmas 
Sidoarjo 

557.900.000 466.996.163 83,71 

90. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Sidoarjo 

3.567.399.631 2.522.486.611 70,71 

91. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Urangagung 

795.467.000 561.632.200 70,60 

92. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Urangagung 

540.573.685 416.778.785 77,10 

 93. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Urangagung 

1.147.870.932 922.138.257 80,33 

94. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Sekardangan 

682.466.063 618.881.656 90,68 
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95. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Sekardangan 

542.933.000 437.956.308 80,66 

96. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh Sumber Daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Sekardangan 

1.295.139.293,00 1.172.475.679 90,53 

97. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Buduran 

927.271.000 741.345.000 79,95 

98. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Buduran 

695.074.000 499.077.183 71,80 

99 Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Buduran 

2.774.535.963 2.227.015.872 80,27 

100. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Sedati 

760.540.000 596.067.300 78,37 

101. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Sedati 

1.289.616.000 1.124.387.529 87,19 

102. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Sedati 

3.822.342.181 3.317.375.965 86,79 

103. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Waru 

1.009.175.000 886.035.000 87,80 

104. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Waru 

446.920.000 441.193.838 98,72 

105. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Waru 

5.990.688.159,32 2.371.384.803,00 39,58 

106. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Medaeng 

583.650.000 423.053.000 72,48 

107. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Medaeng 

562.854.400 443.944.605 78,87 
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108. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Medaeng 

1.795.921.270 1.548.223.068 86,21 

109. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Gedangan 

665.313.000 385.981.200 58,01 

110. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Gedangan 

477.722.000 279.263.617 58,46 

111. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Gedangan 

1.713.829.219 1.291.969.170 75,38 

112. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Ganting 

664.668.000 399.964.000 60,18 

113. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Ganting 

443.242.000 385.385.821 86,95 

114. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Ganting 

1.377.389.149 1.171.109.105 85,02 

115. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Taman 

915.220.000 897.695.000 98,09 

116. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Taman 

581.989.000 403.051.016 69,25 

117. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Taman 

5.577.842.869 5.218.944.921 93,57 

118. 
Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Trosobo 

745.822.000 711.951.000 95,46 

119. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Trosobo 

411.300.000 373.848.987 90,89 

120. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 

1.568.708.756 1.302.993.599 83,06 
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kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Trosobo 

121. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Krian 

840.137.000 650.319.000 77,41 

122. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Krian 

799.000.000 674.120.613 84,37 

123. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Krian 

5.518.826543 5.082.782.394 92,10 

124. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Barengkrajan 

477.723.000 305.534.500 63,96 

125. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Barengkrajan 

597.141.000 500.494.552 83,82 

126. Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Barengkrajan 

2.104.473.923 1.752.932.818 83,30 

127. Pelayanan kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
Balongbendo 

748.783.000 671.277.000 89,65 

128. Penyediaan biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Balongbendo 

419.807.500 371.257.547 88,44 

129. 
Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan yang 
didukung oleh sumber daya 
kesehatan PPK BLUD 
Puskesmas Balongbendo 

4.629.452.722 3.604.007.462 77,85 
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III.6.PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 

 
Tabel :III.6. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET  REALISASI CAPAIAN TARGET  REALISASI CAPAIAN 

 
Meningkatnya 
pelayanan dan 
kemandirian 
masyarakat utk 
hidup sehat 

 Persentase 
 keluarga  sehat 

 
16 

 
18,57 

 
115,68  

43.328.371.443 
 

 
31.110.171.169 

 

71,80 
 

 Rata - Rata 
Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

 
79,5 

 
82,44 

 

103,05 168.202.827.152,32 
 

131.518.575.391,25 
 

78,19 
 

 

III.7.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
% CAPAIAN 

KINERJA  
% PENYERAPAN 

ANGGARAN 
TINGKAT 
EFISIENSI 

 
Meningkatnya pelayanan 
dan kemandirian 
masyarakat utk hidup 
sehat 

 Persentase 
 keluarga  sehat 

  
 
    115,68 

71,80 43,88 % 

 Rata - Rata Nilai Survey 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) 

    

    103,05 
78,19 24,86% 

 

Catatan :Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran 
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BAB IV  
PENUTUP 

 

 

4.1 KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018  ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja.yang merupakan wujud transparansi 

dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan berbagai 

kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan 

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil 

pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan. Di masa 

mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan melakukan berbagai langkah untuk 

lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud prinsip transparansi dan akuntabilitas 

kinerja yang diharapkan. 

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana 

Strategis 2016-2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 

2018 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya, 

meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Hal ini akan 

menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya 

 

4.2 SARAN 

 

Guna mempertahankan dan memperbaiki pencapaian kinerja, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo sangat mengharapkan adanya peningkatan kerja sama berbagai pihak 

yang terkait dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk : 

1. Partisipasi stakeholders, antara lain : SKPD terkait, pemerintah Propinsi dan Pusat, 

lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat untuk 

memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang dan seksi di lingkup 

Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik. 

 

 


