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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 dapat , semoga menjadi pedoman dalam 

menjalankan pembangunan kesehatan Kota Tanjungpinang kearah yang 

lebih baik, sehat dan sejahtera. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang sudah di 

tetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Evaluasi 

Lakip Instansi Pemerintah 

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 

dalam mewujudkan visi dan misinya, adalah: peningkatan kualitas dan 

kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, penyediaan fasilitas 
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pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, optimalisasi 

pembiayaan kesehatan, perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri serta 

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penggalangan kemitraan lintas 

sektor serta pemantapan kebijakan dan manajemen kesehatan. 

Pencapaian realisasi kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2016 

sebesar 98,08% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar 75,10% terhadap 

APBD Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Permasalahan secara 

keseluruhan tidak mempengaruhi indikator kinerja Dinas Kesehatan, hanya 

dikarenakan defisit anggaran yang mengakibatkan tunda bayar pada Tahun 

Anggaran 2017 meskipun kegiatan telah dilaksanakan pada Tahun 2016. 

 

Tanjungpinang,   Februari 2017 
KEPALA DINAS KESEHATAN, 
PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA 

 
 
 
 

RUSTAM, SKM, M.Si 
Pembina Utama Muda,  

NIP. 19670401 199101 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
A. LATAR BELAKANG 

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh 

berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya kesehatan dituntut 

untuk lebih bekerja secara professional yang menjamin outcome yang 

akan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang 

bersifat public goods artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat 

dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan 

mengembangkan kemampuan hidup sehat, yang pada akhirnya 

kesehatan merupakan gaya hidup masyarakat Indonesia. Disamping itu 

pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan 

kesehatan yang bersifat private goods yang memberikan peluang 

kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah bertugas mengatur, 

membina dan mengawasi penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan 

dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin. 

Selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan 

sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana 

serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan 
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dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga 

diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

untuk mendukung tercapainya Visi Kota Tanjungpinang yaitu 

”Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan 

lingkungan dengan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel 

serta melayani” melalui perwujudan Visi Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Tanjungpinang 

yang Sehat dan Mandiri” ditetapkan berbagai program kesehatan yang 

telah disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang terdapat 

dimasyarakat, dengan mengutamakan upaya peningkatan dan 

pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang ada. 

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang 

dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang 

diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan 

kinerja pembangunan kesehatan di Kota Tanjungpinang, perlu disusun 

laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun 2016 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang 

ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan suatu sistem 

akuntabilitas yang memadai. 

LAKIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja 

instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 
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LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat 

pendorong terwujudnya Good Governance yaitu pemerintahan yang 

baik, bersih dan bebas dari KKN. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2016 berlandaskan 

kepada : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4112);  

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Tanjungpinang; 

7. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Tanjungpinang. 
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C. ASPEK STRATEGI 

Aspek strategi adalah aspek yang mendukung dan merupakan 

sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju 

perwujudan visi dan misi dinas kesehatan dan mendukung visi Kota 

Tanjungpinang, aspek-aspek tersebut antara lain : 

1) SARANA 

Tabel 1 
Jumlah Sarana Kesehatan dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan 

di Kota Tanjungpinang Tahun 2016 
 

No Sarana  Tahun 2016 

1 Rumah Sakit       3 

2 Puskesmas       7 

3 Puskesmas Pembantu (Pustu)   11 

4 Polindes       5 

5 Poskeskel       18 

6 Posyandu Balita       132 

7 Posyandu Lansia     25 

8 Rumah Bersalin       10 

9 BP/Klinik       27 

10 Laboratorium       10 

11 Izin Praktek Dokter ( Umum , Spesialis) 247 

12 Izin Praktek Bidan       179 

13 Izin Praktek Perawat     396 

14 Optikal       22 

15 Apotik       52 

16 Toko Obat       50 

17 Pengobatan Tradisional (Batra)   110 

Sumber : Bidang Pelayanan  Kesehatan Tahun 2016 
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2) PRASARANA 

 Ambulance     : 17 buah 

 Puskesmas Keliling   :   5 buah 

 Kendaraan roda dua    : 52 buah 

 Puskesmas keliling laut    :   1 buah 

 

3) SUMBER DAYA MANUSIA 

Tabel 2 
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Kesehatan  

Berdasarkan Jenis Pendidikan se-Kota Tanjungpinang Tahun 2016 
 

No Uraian PKM RSUD 
Kota 

RSAL RSUD 
Prov. 
Kepri 

Faskes 
Lainnya 

Institusi 
Diknakes/ 
Diklat 

Jumlah 

1 Dokter Spesialis 0 15 14 32 11 0 72 

2 Dokter Umum 28 15 6 15 75 8 147 

3 Dokter Gigi 
(dokter gigi dan 
spesialis) 

10 3 6 3 23 1 46 

4 Perawat  82 161 145 173 52 22 635 

5 Perawat Gigi 2 1 7 3 0 0 13 

6 Bidan 98 21 17 55 29 0 220 

7 Tenaga 

Kefarmasian 

10 6 14 17 72 0 119 

8 Tenaga Gizi 9 3 3 6 0 0 21 

9 Kesehatan 

Masyarakat 

4 2 2 9 0 9 26 

10 Kesehatan 

Lingkungan 

10 1 1 3 0 14 29 

11 Teknisi Medis 4 18 12 31 16 2 83 

12 Tenaga 
Keterapian Fisik 

0 3 3 4 3 0 13 

Sumber : Bidang Sekretariat Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

 

 

 

 



 

6 

LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2016 

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan dan perencanaan teknis serta 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 

b. Pembinaan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi 

pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), 

pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif); 

c. Pembinaan teknis dibidang Upaya Kesehatan Dasar atau 

Puskesmas dan Upaya Kesehatan Rujukan / Rumah Sakit 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia; 

d. Pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan 

yang ditetapkan Walikota; 

e. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan hubungan kerja sama 

dengan seluruh instansi dan satuan-satuan organisasi di 

lingkungan pemerintah daerah dan pusat serta dengan lembaga-

lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat 

yang ada hubungan dengan kelancaran bidang tugas sesuai 

kewenangan dan ketentuan yang berlaku; 

f. Pemprosesan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di 

bidang kesehatan. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan Walikota; 

h. Penyelenggaraan layanan kesehatan; 

i. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; 

j. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas. 
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E. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang terdiri 

atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat Dinas membawahkan: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

membawahkan: 

1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 

2. Seksi Penanggulangan Penyakit; 

3. Seksi Penyehatan Lingkungan; 

d. Bidang Kesehatan Keluarga membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 

2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 

2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman. 

3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

f. Bidang Promosi Kesehatan membawahkan : 

1. Seksi Peran Serta Masyarakat; 

2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan; 

3. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah. 

g. UPTD; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG 
TAHUN 2013-2018 

 
 

A. VISI DAN MISI 

1. VISI 

Guna mendukung visi Kementerian Kesehatan RI 

“Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan” serta 

mensukseskan visi Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2013–

2018 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang “Tanjungpinang 

yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan 

dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta 

melayani” maka Visi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang yaitu 

:“Mewujudkan Masyarakat Kota Tanjungpinang yang Sehat dan 

Mandiri”. 

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki 

kondisi sehat baik jasmani, rohani, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. 

Mandiri adalah masyarakat yang sadar, mau, dan mampu 

mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan 

yang dihadapi sehingga bebas dari gangguan akibat bencana, 

lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. 
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2. MISI 

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Tanjungpinang 

diatas maka misi pembangunan Kota Tanjungpinang 2013-2018, 

yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 

yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal 

sosial) dengan menjamin kemudahan akses terhadap fasilitas 

kesehatan dan pendidikan yang berkualitas”, maka misi yang 

akan dilaksanakan antara lain :  

a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas dengan menjamin kemudahan akses terhadap 

fasilitas kesehatan; 

b. Meningkatkan sumber daya kesehatan baik tenaga, sarana 

dan prasarana kesehatan; 

c. Meningkatkan penanggulangan masalah kesehatan dan 

penyehatan lingkungan; 

d. Menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

dibidang kesehatan; 

e. Menyelenggarakan manajemen sistem informasi kesehatan; 

f. Mengoptimalkan kebijakan dan manajemen pembangunan 

kesehatan. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN  

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan serta bisa digunakan 

sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. 

Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang 

dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan 

sasaran misi Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018 

yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Misi I 

(Pertama) Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal 

sosial) dengan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dan 

pendidikan yang  berkualitas serta kemudahan akses. 
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Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 

antara lain : 

1. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan 

masyarakat; 

2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 

 

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut adalah : 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui 

pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya; 

Arah kebijakan :  

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan 

kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 

sesuai standar dan terjangkau oleh masyarakat; 

b. Penetapan standar mutu pelayanan kesehatan; 

c. Penguatan dan revitalisasi sarana pelayanan kesehatan dasar; 

d. Mempermudah alur birokrasi dan pemberian kartu jaminan 

pemeliharaan kesehatan melalui kemitraan serta kerjasama 

lintas program maupun lintas sektor 

2. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan peralatan dan obat-obatan 

sesuai standar 

Arah kebijakan :  

a. Mengupayakan penyediaan obat-obatan dasar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; 

b. Mengupayakan tercapainya ketersediaan obat sesuai dengan 

standar 1$ perkapita 
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3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui 

pendidikan dan pelatihan serta upaya pemenuhan kebutuhan rasio 

tenaga kesehatan. 

Arah kebijakan : 

a. Penataan SDM pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tugas 

pokok dan fungsi; 

b. Pelatihan bagi petugas kesehatan. 

4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat 

miskin 

Arah kebijakan :  

a. Mempermudah alur birokrasi dan pemberian kartu jaminan 

pemeliharaan kesehatan melalui kemitraan serta kerjasama 

lintas program maupun lintas sektor; 

b. Advokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang 

menyeluruh; 

c. Penyempurnaan dan pemantapan pelaksanaan program 

jaminan kesehatan. 

5. Meningkatkan manajemen kesehatan melalui sistem informasi 

kesehatan yang terintegrasi. 

Arah kebijakan : 

Membangun SIK terintegrasi dan peningkatan pemanfaatannya 

tingkat puskesmas, dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi 

dan kementerian kesehatan. 

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perbaikan gizi 

balita, menurunkan angka kesakitan serta memperkecil angka 

kematian (AKI, AKB dan AKBA) 

Arah kebijakan : 

a. Mengurangi prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita; 

b. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita; 

c. Memobilisasi masyarakat dalam mendukung program ASI 

ekslusif. 
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7. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka mewujudkan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

Arah kebijakan :  

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam sistem 

kewaspadaan dini melalui pelaksaaan desa siaga; 

b. Memobilisasi masyarakat dalam mendukung UKBM; 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui UKS; 

d. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam PHBS; 

e. Peningkatan kualitas hidup lansia. 

8. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan dan 

penyehatan lingkungan; 

Arah kebijakan : 

a. Optimalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan 

wabah; 

b. Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular dan faktor 

resiko; 

c. Penanggulangan penyakit tidak menular dan pengendalian 

faktor resiko; 

9. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

penegakan regulasi dibidang kesehatan 

Arah kebijakan : 

a. Fasilitas kesehatan dan praktek profesi wajib memiliki izin; 

b. Batra wajib memiliki surat terdaftar pengobat tradisional, industri 

rumah tangga pangan wajib memiliki PIRT, jasa boga wajib 

memiliki sertifikat laik sehat, dan fasilitas umum wajib memiliki 

sertifikat laik hygiene sanitasi; 

c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dan penegakan 

regulasi sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
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D. PENETAPAN PROGRAM 

Dalam menetapkan setiap program, Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang pada Tahun 2016  sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah menetapkan beberapa 

program, diantaranya : 

1. Program Rutin sebanyak 2 program terdiri dari : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

2. Program Kegiatan sebanyak 12 program terdiri dari : 

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 

5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 

7) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 

8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 

9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 

10) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 

11) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 

12) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. 

 

E. PENETAPAN KEGIATAN 

Dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

masing-masing bidang, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah 

menetapkan beberapa kegiatan, diantaranya :   

1. Program Rutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 3 

kegiatan terdiri dari : 
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 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 

 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung; 

 Operasional Rutin Kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 

2 kegiatan terdiri dari : 

 Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga. 

2. Program Kegiatan 

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 4 kegiatan 

terdiri dari: 

 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; 

 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 

 Penyusun rencana kebutuhan obat dan perbekalan 

kesehatan; 

 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK). 

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak 5 kegiatan 

terdiri dari : 

 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas 

jaringannya; 

 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan; 

 Persiapan BLUD puskesmas; 

 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK); 

 Akreditasi puskesmas (DAK). 

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebanyak 4 kegiatan terdiri dari : 

 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 

sehat; 

 Peran serta masyarakat melalui posyandu; 

 Usaha kesehatan sekolah (UKS); 

 Pelaksanaan pengembangan kelurahan siaga. 
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d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebanyak 3 kegiatan terdiri 

dari : 

 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi 

besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang 

vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; 

 Peningkatan IMD dan Pemberian ASI eksklusif; 

 Pemberian makanan tambahan balita bagi penduduk 

miskin / desa tertinggal. 

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebanyak 3 

kegiatan terdiri dari : 

 Pengendalian kualitas air dan lingkungan; 

 Penyusunan dokumen lingkungan hidup puskesmas; 

 Pengembangan Kota Sehat. 

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebanyak 

11 kegiatan terdiri dari : 

 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk; 

 Peningkatan imunisasi; 

 Peningkatan surveillance, epidemiologi dan 

penanggulangan wabah; 

 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

tidak menular; 

 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular langsung; 

 Pengendalian penyakit demam berdarah dengue; 

 Pencegahan penularan penyakit malaria; 

 Peningkatan imunisasi calon jemaah haji; 

 Pelaksanaan pekan imunisasi nasionla Tahun 2016; 

 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular TB paru; 

 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular HIV/AIDS. 
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g. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

sebanyak 3 kegiatan terdiri dari : 

 Pembangunan puskesmas; 

 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas; 

 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Posyandu, Polindes, Poskeskel dan Pustu. 

h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

sebanyak 2 kegiatan terdiri dari : 

 Deteksi dini tumbuh kembang anak; 

 Perawatan kasus gizi buruk. 

i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia sebanyak 1 

kegiatan terdiri dari : 

 Pelayanan pemeliharaan kesehatan. 

j. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

sebanyak 1 kegiatan terdiri dari : 

 Pengawasan pengendalian keamanan dan kesehatan 

makanan hasil produksi rumah tangga. 

k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

sebanyak 1 kegiatan terdiri dari : 

 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga 

kurang mampu. 

l. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan sebanyak 3 

kegiatan terdiri dari : 

 Penunjang kinerja tim kredit point; 

 Penyusunan data dasar dan profil kesehatan; 

 Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK); 

 Penyusunan evaluasi MDG’s dan standar pelayanan 

minimal kesehatan. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup 

penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, 

yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan 

merealisasikan visinya. 

I. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi 

input, output, dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan 

pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator 

kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah 

(Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut 

mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat 

diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator output bervariasi 

sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu 

kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari 

output yang dihasilkan. 
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Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja 

ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam 

menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-

indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian sasaran.    

II. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA 

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja 

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, 

dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses 

pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, 

serta efisiensi, ekonomis, dan efektivitas. 

III. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output, dan outcome. 

Indikator kinerja manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum 

diperhitungkan sebagai kinerja yang diukur pada tahun 2016. 

Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar 

pengukuran kinerja (Formulir : PK) 

 

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN  

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan 

membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang 

direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang 

dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara 

rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu 

indikator kinerja input, output, dan outcome antara yang direncanakan 

(diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis 



 

19 

LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2016 

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena 

berbeda dengan yang direncanakan.  

Tahun 2016 telah ditetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui 

pelaksanaan 11 program dari 12 program nasional, 14 program SKPD 

dengan 47 kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam 

APBD Kota Tanjungpinang. 
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Lampiran 
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C. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

1. Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya Jangkauan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat. 

Capaian indikator Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu “Indeks 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan” pada tahun 2016 

sebesar 99,34% dimana telah melebihi yang telah ditargetkan yaitu 90%. 

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (101%) mengalami 

penurunan ini dikarenakan terdapat beberapa indikator SKPD Dinas 

Kesehatan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan antara lain 

persentase masyarakat miskin yang terintegrasi BPJS dan persentase 

rasio tenaga medis dan paramedis yang tidak mencapai target. 

Tabel 3 
Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran  Strategis 1 Beserta Target 

dan Realisasinya Tahun 2016 
 

 
Indikator Kinerja 

Target 

2016 

Realisasi 

2016 

Realisasi 

2015 

Capaian 
Kinerja 
2016 

1. Persentase masyarakat 
miskin yang terintegrasi 
BPJS 
 

90% 93,24% 99,84% 103,60% 

2. Persentase rasio tenaga 
medis dan paramedis per 
satuan penduduk 
a. Rasio tenaga dokter 

spesialis 
b. Rasio tenaga dokter 

umum 
c. Rasio tenaga perawat 
d. Rasio tenaga bidan 

132% 
 
 

24 
 

81 
 

258 
165 

123,75% 
 
 

28 
 

57 
 

237 
173 

131,75% 
 
 

29 
 

61 
 

275 
162 

93,75% 
 
 

116,67% 
 

70,37% 
 

91,86% 
104,85% 

 
3. Rasio puskesmas per 

satuan penduduk 
7 pkm 7 pkm 7 pkm 100% 

4. Cakupan pelayanan 
kesehatan masyarakat 

100% 100% 100% 100% 
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Analisa Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 1  

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima 

dan berkualitas dengan dukungan tenaga kesehatan sebagai pelaku 

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 

penting. Perlunya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan yaitu untuk memenuhi 

jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, menghubungkan 

tenaga kesehatan yang ada saat ini terhadap kebutuhan yang akan 

datang untuk mengantisipasi perkembangan serta memperkirakan 

kecendrungan terhadap kebutuhan tenga kesehatan baik di fasilitas 

kesehatan pelayanan dasar maupun rujukan. 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan diukur 

dari empat indikator kinerja dari SKPD Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang yang terdiri dari : 

a. Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi BPJS 

Secara persentase adanya penurunan capaian realisasi 

masyarakat yang terintegrasi BPJS dimana capaian pada tahun 

2015 sebesar 99,84% (14.976 jiwa yang terintegrasi berbanding 

15.000 jiwa target yang diharapkan) lebih tinggi dibandingkan 

dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 93,24% (15.851 jiwa 

yang terintegrasi berbanding 17.000 jiwa target yang diharapkan). 

Tetapi ini telah melebihi target tahun 2016 yaitu sebesar 90%. 

Adanya permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat 

yang mendaftar BPJS kesehatan yang membayar (mandiri) 

sehingga masyarakat yang mendaftar menjadi peserta PBI BPJS 

kesehatan masih banyak. Selain itu penetapan kriteria penerima 

bantuan iuran jaminan kesehatan menurut Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 5 Tahun 2016 seharusnya dilakukan oleh Dinas 

Sosial akan tetapi sampai saat ini masih dilakukan di Dinas 

Kesehatan. 
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Terjadinya data peserta ganda antar PBI APBD dan PBI APBN 

sebanyak 768 jiwa, hal ini disebabkan data PBI APBN yang dulu 

tidak dilengkapi NIK sehingga pada peserta PBI APBD 

dinonaktifkan dan terjadi penurunan jumlah peserta sampai 

dengan Bulan Desember 2016. 

b. Persentase rasio tenaga medis dan paramedis per satuan 

penduduk 

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang 

keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Pengukuran persentase rasio tenaga medis dan 

paramedis merupakan gabungan dari rasio empat tenaga yang 

terdiri dari tenaga dokter spesialis, dokter umum, perawat dan 

bidan per 100.000 penduduk. Secara persentase capaian 

realisasi dari keseluruhan indikator pada tahun 2016 sebesar 

123,75% ini belum mencapai target yaitu sebesar 132%. 

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 (131,75%) 

persentase rasio tenaga medis dan paramedis meningkat. Pada 

capaian rasio tenaga dokter umum dan tenaga bidan yang belum 

mencapai target sesuai dengan RPJMD Kota Tanjungpinang.  

1. Tenaga Dokter Spesialis 

Capaian realisasi rasio tenaga dokter spesialis pada tahun 

2016 sebesar 28 per 100.000 pddk ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 

24 per 100.000 penduduk. Secara persentase hasil capaian 

sangat baik yaitu sebesar 116,67% dibandingkan target. 

Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami 

penurunan yaitu sebesar 29 per 100.000 penduduk, tetapi 

tidak significant hanya berkurang jumlah dari 73 orang pada 

tahun 2015 menurun menjadi 72 orang. 

Permasalahan tenaga dokter spesialis yang dilapangan masih 

belum mencukupi terutama empat tenaga dokter spesialis 



 

24 

LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2016 
 

dasar (penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah dan 

spesialis kebidanan dan kandungan). Dan ini dapat 

diselesaikan Hal ini dikarenakan masih ini lebih besar 

dibandingkan dengan sasaran strategis target kebutuhan 

tenaga kesehatan berdasarkan rasio tenaga kesehatan 

terhadap jumlah penduduk secara nasional sampai tahun 

2019 target rasio dokter spesialis sebesar 24 per 100.000 

penduduk terhadap target umur harapan hidup secara 

nasional yaitu 73,7 tahun (Pusat Perencanaan dan 

Pendayagunaan SDMK, 2014).  

2. Rasio Tenaga Dokter Umum 

Realisasi rasio tenaga dokter umum pada tahun 2016 

sebesar 57 per 100.000 penduduk, dengan capaian kinerja 

mencapai 70,37%. Ini masih belum memenuhi target yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kekurangan tenaga 

fungsional dokter yang ada di Kota Tanjungpinang baik di 

rumah sakit maupun di puskesmas dan jaringannya, 

meskipun sudah ada tambahan tenaga dokter baik dari 

Kementerian maupun dari Provinsi sebagai tenaga dokter 

pegawai tidak tetap, dokter keluarga dan dokter interenship 

namun kebutuhan tenaga dokter ini masih belum memenuhi 

target tahun 2016 yaitu sebesar 81 per 100.000 penduduk. 

Selain itu dengan adanya kegiatan dilapangan berupa home 

visit bagi dokter keluarga sehingga semakin kurang tenaga 

medis yang memberikan pelayanan didalam gedung 

(puskesmas). Secara nasional target rasio dokter umum 

sampai tahun 2019 sebesar 96 per 100.000 penduduk, ini 

lebih rendah dari target Kota Tanjungpinang ini karena 

disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan di 

pelayanan kesehatan baik di rumah sakit dan puskesmas 

beserta jaringannya. 
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3. Rasio Tenaga Perawat 

Capaian kinerja rasio tenaga perawat pada tahun 2016 belum 

memenuhi target sebanyak 91,86% dengan capaian realisasi 

sebesar 237 per 100.000 penduduk. Ini lebih rendah 

dibandingkan target tahun 2016 yaitu sebesar 258 per 

100.000 penduduk. Perbandingan capaian realisasi pada 

tahun 2015 sebesar 275 per 100.000 penduduk. 

Permasalahan belum terpenuhinya tenaga perawat terutama 

di rumah sakit dan puskesmas dikarenakan tidak adanya 

perekrutan tenaga perawat baik dari propinsi maupun pusat 

seperti tenaga bidan dan dokter PTT. Secara jumlah adanya 

pengurangan tenaga perawat dimana pada tahun 2015 

sebanyak 696 orang menjadi 635 orang pada tahun 2016. 

Sasaran strategis target kebutuhan secara nasional rasio 

tenaga perawat sampai tahun 2019 sebesar 158 per 100.000 

penduduk. 

4. Rasio Tenaga Bidan 

Capaian kinerja rasio tenaga bidan pada tahun 2016 telah 

mencapai target yaitu sebesar 104,85% dengan capaian 

realisasi sebesar 173 per 100.000 (220 orang) hal ini lebih 

rendah dibandingkan dengan capain pada tahun 2015 

sebesar 162 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015 adanya 

penilaian angka kredit (PAK) tenaga bidan yang telah 

disesuaikan dengan tenaga fungsional dimana pegawai 

dengan pendidikan bidan (D1 dan D3) tetapi dapat mengisi 

PAK sebagai tenaga bidan melainkan sebagai tenaga 

fungsional perawat dan mengakibatkan rasio tenaga perawat 

meningkat dan rasio tenaga bidan menurun. Seharusnya 

tenaga bidan yang telah mencapai jenjang pendidikan 

minimal D3 kebidanan dapat melalukan penyesuaian ijazah 

bidan sesuai dengan fungsional bidannya sehingga pada PAK 
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yang dibuat merupakan fungsional sebagai tenaga bidan 

bukan sebagai tenaga perawat terutama bagi bidan dengan 

pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dan Program 

Pendidikan Bidan (P2B).  

Secara nasional target bidan sampai tahun 2019 sebesar 75 

per 100.000 penduduk dengan penghitungan total jumlah 

penduduk, dimana ini lebih rendah dibandingkan dengan 

target Kota Tanjungpinang. Tenaga bidan selain difungsikan 

di rumah sakit, di puskesmas mereka juga bertanggung jawab 

sebagai bidan kelurahan (poskeskel) dan polindes.    

c. Rasio puskesmas per satuan penduduk 

Jumlah puskesmas yang ada di Kota Tanjungpinang sampai 

dengan tahun 2016 sebanyak 7 puskesmas dengan 2 puskesmas 

rawat inap dan 5 puskesmas non rawat inap. Pengukuran rasio 

puskesmas dimana 1 puskesmas melayani minimal 30.000 jiwa 

sehingga dengan kondisi jumlah penduduk pada tahun 2016 

sebanyak 258.487 jiwa dapat dilayani oleh 7-8 puskesmas. 

Adanya permasalahan pembagian jumlah puskesmas seperti 

pada Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan wilayah yang 

cukup luas sehingga memiliki 3 puskesmas, tetapi pada 

Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan kondisi jumlah 

penduduk yang cukup padat memiliki 1 puskesmas induk. 

Diharapkan sampai dengan tahun 2018 akan bertambah 1 lagi 

puskesmas induk sebagai pusat pelayanan dasar bagi 

masyarakat sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan 

layanan primer lebih optimal. 

Capaian kinerja baik tahun 2015 maupun 2016 telah mencapai 

target 100% dimana 7 puskesmas yang telah ditargetkan telah 

terbangun secara keseluruhan.  
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d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pengukuran cakupan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi 

pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, 

balita, remaja, wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur 

(PUS) serta lansia. Selain itu penanggulangan penyakit menular 

antara lain penanganan kasus DBD, TB-HIV, Penyakit Menular 

Seksual (PSM) juga telah mendapatkan penanganan 100% baik 

yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Begitu 

juga dengan penanggulangan kasus penyakit tidak menular 

(PTM) yang dengan adanya posbindu PTM disetiap kelurahan 

sebagai deteksi dini penemuan kasus PTM antara lain penyakit 

DM, Hipertensi, Stroke dan lainnya.  

Capaian kinerja baik tahun 2015 maupun 2016 telah sesuai 

dengan target 100% dimana secara persentase keseluruhan 

pelayanan kesehatan telah dilakukan baik didalam gedung 

maupun diluar gedung. 

 

 Alokasi dana yang tersedia untuk sasaran strategis 1 meliputi 

beberapa program/kegiatan antara lain : 

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 4.314.975.154,- 

(15,89%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 

2.772.258.328,- atau 64.25% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada 

TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan.  
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2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 7.424.345.881,- 

(27,34%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 

4.990.862.527,- atau 62,72% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada 

TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan.  

3. Program Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan 

Masyarakat;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 1.552.800.000,- (5,27%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 1.236.746.850,- 

atau 79,65% dari jumlah anggaran yang tersedia. Dikarenakan 

defisit anggaran sehingga beberapa kegiatan penyuluhan tidak 

dilaksanakan.  

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 315.393.400,- (1,16%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 277.408.510,- 

atau 87,96% dari jumlah anggaran yang tersedia. Dikarenakan 

defisit anggaran sehingga kegiatan pertemuan pasar sehat tidak 

dilaksanakan.  

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 1.616.479.224,- (5,95%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 1.379.770.343,- 

atau 85,36% dari jumlah anggaran yang tersedia. Capaian 

realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada TA. 2017 

dimana kegiatan telah dilaksanakan. 
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6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 

Jaringannya;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 6.363.426.288,- 

(23,43%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 

5.328.516.043,- atau 87,74% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada 

TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan. 

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 280.982.500,- (1,03%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 239.985.050,- 

atau 85,41% dari jumlah anggaran yang tersedia. Capaian 

realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada TA. 2017 

dimana kegiatan telah dilaksanakan. 

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 

Masyarakat;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 49.750.000,- (0.26%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 18.510.830.870,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 37.356.400,- 

atau 75.09% dari jumlah anggaran yang tersedia.  

9. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 

Makanan;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 71.929.200,- (0,26%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 60.761.448,- atau 

84,47% dari jumlah anggaran yang tersedia. 
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10. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 335.001.830,- (1,23%) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.158.211.907,- 

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 255.482.188,- 

atau 76,26% dari jumlah anggaran yang tersedia. Capaian 

realisasi keuangan rendah ini karena tunda bayar pada TA. 2017 

dimana kegiatan telah dilaksanakan. 

 

2. Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

 Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut statistik 

Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) 

ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir 

pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah 

berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang 

mampu dicapai oleh penduduk. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka 

Harapan Hidup di Kota Tanjungpinang antara lain faktor sosial, ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan. Data Angka Harapan Hidup dan 6 faktor 

tersebut merupakan data tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Kota Tanjungpinang. Adapun faktor-faktor yang memberikan 

pengaruh signifikan pada pencapaian AHH adalah angka kematian bayi, 

persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan 

persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi 

lengkap.  

Selain itu hal yang melatarbelakangi angka harapan hidup di suatu 

daerah pada posisi tinggi atau rendah. Keberhasilan program kesehatan 

dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada 

peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), pendidikan, dan pendapatan yang digambarkan dalam 

pedapatan domestik regional bruto (PDRB). Keberadaan fasilitas 
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kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, 

pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap 

kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. 

Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya 

untuk dijangkau atau tidak. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya 

terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga 

kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, 

informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas 

kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik baik 

secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada 

terjaminnya kesehatan masyarakat.  

Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup 

pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut 

mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat 

kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu 

sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidak mudah namun sangat 

diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk 

memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat 

dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa indikator yang 

menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, air bersih, 

arana sanitasi (pembuangan air limbah, tempat sampah, dan kepemilikan 

jamban), tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana 

pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Air bersih merupakan 

kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan 

sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk 

keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan 

air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah. 

Sesuai dengan butir kelima Nawacita pemerintah yaitu “Meningkatnya 

kualitas hidup manusia Indonesia” menunjukkan komitmen pemerintah 



 

32 

LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2016 
 

untuk membangun manusia agar indeks pembangunan manusia di 

Indonesia meningkat. Begitu juga dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang melalui sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya 

kualitas kesehatan masyarakat” sebagai pendukung Nawacita tersebut 

melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dengan pengukuran tiga 

indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) 

dan Angka Kematian Balita (AKBa).  

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran  Strategis 2 Beserta Target 

dan Realisasinya Tahun 2016 
 

Indikator Kinerja 
Target 

2016 

Realisasi 

2016 

Realisasi 

2015 

Capaian 
Kinerja 

2016 

1. Angka Kematian Bayi 

(AKB) per 1.000 kh 

9 11,66 

(49 org) 

6,7 

(38 org) 

77,19% 

2. Angka Kematian Balita 

(AKBA) per 1.000 kh 

11 12,85 

(54 org) 

8,9 

(51 org) 

85,60% 

3. Angka Kematian Ibu 

(AKI) per 100.000 kh 

120 0 122,85 

(7 org) 

0 

 

 

Analisa Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 2  

Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian 

per 1.000 penduduk per tahun. Kematian merupakan salah satu 

variabel dalam demografi yang mengurangi kuantitas penduduk. 

Penyebab utama AKB, AKBa dan AKI dapat diminimalisir dengan 

menjamin setiap kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan yang 

berkompetensi, semua ibu hamil mendapatkan perawatan secara 
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tepat dan berkualitas sebelum melahirkan dan akses pada saat 

melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan tepat waktu. 

Penanganan pelayanan pencegahan kematian yang telah dilakukan 

pada tahun 2016 antara lain : 

1. Mulai dari pra persalinan yaitu dengan mendeteksi anemia pada 

ibu hamil dan segera mencegah dan mengobati anemia selama 

kehamilan. Selain itu dapat mencegah terjadinya perdarahan 

pada saat persalinan yang merupakan penyebab langsung 

kematian ibu dan kematian bayi. 

2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 

berkompetensi dan memiliki izin praktek sehingga 

penanganannya lebih optimal; 

3. Menurunkan resiko selama persalinan dengan cara memberikan 

penyuluhan kepada ibu hamil agar dapat memeriksakan 

kehamilannya sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilan; 

4. Adanya upaya Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil 

yang memiliki resiko dan memerlukan penanganan rujukan ke 

rumah sakit yang dimaksud untuk mengurangi hambatan finansial 

bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan termasuk 

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 

termasuk pelayanan KB; 

5. Adanya kelas ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan perubahan perilaku ibu dan keluarga. 

Diharapkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan selama 

hamil, bersalin dan nifas menjadi meningkat dan ibu-ibu dapat 

mengetahui upaya peningkatan kesehatan. 

a. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 

AKB menunjukan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari 

setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sebelum usia 

bayi mencapai satu tahun. AKB merupakan indikator yang penting 

untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu 
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masyarakat dan hal ini sangat berkaitan dengan status sosial 

orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang 

pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab 

kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat 

AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok 

ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan 

oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan 

Capaian kinerja indikator AKB pada tahun 2016 sebesar 77,19% 

dengan realisasi sebesar 11,66 per 1.000 kelahiran hidup dan hal 

ini melebihi target yaitu 9 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah 

kelahiran hidup pada tahun 2016 sebanyak 4.202. Dibandingkan 

tahun 2015 capaian kinerja menurun. Secara jumlah  adanya 

peningkatan dari tahun 2015 (7 kematian) sedangkan pada tahun 

2016 (49 kematian).  

Faktor penyebab kematian bayi terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 

yang dibawa sejak lahir atau diperoleh dari orang tua (genetik) 

selama dalam kehamilan dan faktor dari luar setelah kelahiran. 

Selain itu faktor sosial ekonomi orang tua juga berpengaruh pada 

kondisi ini.  Kematian bayi yang paling sering terjadi pada tahun 

2016 pada masa neonatus (0-28 hari) yaitu pada kasus bayi 

dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 19 orang, 

Asfiksia sebanyak 5 orang, Infeksi 1 orang, Kelainan kongenital 4 

orang dan penyebab lainnya 4 orang. Selain itu bayi dengan 

kondisi tersebut adanya ketidak mampuan fungsi organ-organ 

vital bayi sehingga tidak mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya. 

Kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) merupakan penyebab 

dominan penyumbang angka kematian bayi di Kota 

Tanjungpinang tahun 2016, BBLR sendiri dapat terjadi karena 

beberapa faktor, antara lain : faktor ibu (Kurang Energi Kronis, 

anemia, ibu dengan komplikasi kehamilan/resiko tinggi, dan ibu 
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dengan penyakit penyerta), faktor lainnya dari janin (kelainan 

kromosom, infeksi, kehamilan ganda, prematuritas), faktor 

plasenta dan lingkungan. 

Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2016 antara lain 

penyuluhan perawatan berkala, kelas ibu, operasi timbang, 

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, 

Penyelidikan Epidemiologi pada kasus baru balita gizi kurang dan 

gizi buruk dilanjutkan dengan pendampinagan pada kasus 

lanjutan, penjaringan ibu hamil dengan resiko, pemantauan kasus 

komplikasi obstetri dan neonatus, ibu melahirkan dengan tenaga 

kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. 

 

b. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup 

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup 

anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan 

anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan 

kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk 

mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.  

Pengukuran jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu 

tahun tertentu per 1.000 kelahiran termasuk kematian neonatal. 

Pencapaian kinerja AKBa mengalami peningkatan dimana pada 

tahun 2015 capaian sebesar 8,9 per 1.00 kh dibandingkan tahun 

2016 sebesar 12,85 per 1.000 kh. Secara jumlah mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 (51 balita) menjadi 54 balita pada 

tahun 2016. 

Selain diare AKBa disebabkan oleh penyakit pneumonia pada 

balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk, pilek, 

kesulitan bernapas, demam, sakit kepala, kadang juga diserta 

sakit perut. Hal ini disebabkan virus dan bakteri yang erat 

kaitannya dengan daya tahan tubuh serta status gizi balita 

tersebut sehingga jika daya tahan tubuh balita menurun dan gizi 
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balita kurang maka penyakit mudah menyerang terutama pada 

kasus diare dan pneumonia yang dapat mengakibatkan kematian. 

c. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 

Pengertian Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah 

jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan 

dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa 

tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan 

dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian 

wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 

hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang 

usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa 

pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan 

atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. 

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) 

berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup 

sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat 

pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan 

kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. 

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara 

langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan.  Faktor 

mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat 

pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, 

ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. 

Pencapaian AKI pada tahun 2016 merupakan pencapaian yang 

sangat baik sekali dimana tidak ada kematian ibu. Dibandingkan 

dengan tahun 2015 sebesar 122,61 per 100.000 kh pencapaian 

tahun ini menurun secara significant.  

Adanya kegiatan penyuluhan ibu hamil, kelas senam ibu hamil 

dan pemeriksaan ibu hamil secara berkala baik didalam gedung 

maupun diluar gedung  (posyandu, polindes dan poskeskel) serta 
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penempatan bidan di polindes dan poskeskel merupakan strategi 

dalam menurunkan angka kematian ibu.  

Alokasi dana yang tersedia untuk sasaran strategis 2 meliputi 

beberapa program/kegiatan antara lain : 

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 213.942.000,- (0,79) 

dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar 

Rp 193.306.948,- atau 90,35% dari jumlah anggaran yang 

tersedia. Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda 

bayar pada TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan. 

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 259.345.000,- 

(0,95%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar 

Rp 187.637.050,- atau 72,35% dari jumlah anggaran yang 

tersedia. Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda 

bayar pada TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan. 

3. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan 

Anak;  

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 174.278.000,- 

(0,64%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 

27.158.211.907,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar 

Rp 129.368.250,- atau 74,23% dari jumlah anggaran yang 

tersedia. Capaian realisasi keuangan rendah ini karena tunda 

bayar pada TA. 2017 dimana kegiatan telah dilaksanakan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A. KESIMPULAN 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 terhadap sasaran-sasaran strategisnya sangat 

memuaskan. Pencapaian realisasi kegiatan sebesar 98,08% dengan jumlah 

realisasi keuangan sebesar 75,10% terhadap APBD Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang. Permasalahan secara keseluruhan tidak mempengaruhi 

indikator kinerja Dinas Kesehatan, hanya dikarenakan defisit anggaran yang 

mengakibatkan tunda bayar pada Tahun Anggaran 2017.  

 

B. SARAN 

Strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai 

bahan pertimbangan dimasa yang akan datang yaitu sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengembangan profesionalisme aparatur yang berfokus 

pada perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi terhadap setiap 

tugas yang dilakukan; 

2. Perbaikan dan peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja 

organisasi 

3. Memelihara konsistensi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas 

program; 
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4. Peningkatan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencanaan yang 

ditetapkan dengan tidak meninggalkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 
Tanjungpinang,   Maret 2017 

KEPALA DINAS KESEHATAN, 
PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA 

 

 

RUSTAM, SKM, M.Si 
Pembina Utama Muda,  

NIP. 19670401 199101 1 001 

 



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA 

KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertandatangan dibawah ini : 

Nama   : RUSTAM, SKM, M.Si 

Jabatan  : KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 

 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama   : H. LIS DARMANSYAH, SH 

Jabatan  : WALIKOTA TANJUNGPINANG 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

 

 

 

 

 



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 

 
Walikota Tanjungpinang, 
 
 
 
 
 
 
H. LIS DARMASYAH, SH 

 

Tanjungpinang,  
Kepala Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

 
 
 
 

RUSTAM, SKM, M. Si 
Pembina Utama Muda, 
NIP. 19670401 199101 1 001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH (OPD) DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 

Jangkauan dan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase rasio tenaga 

medis dan paramedis per 

satuan penduduk 

95% 

Rasio puskesmas per 

satuan penduduk 

90% 

Cakupan pelayanan 

kesehatan masyarakat 

100% 

2. Meningkatnya 

Kualitas Kesehatan 

Masyarakat 

Angka Kematian Bayi 

(AKB) per 1.000 kh 

9 per 1.000 kh 

Angka Kematian Balita 

(AKBA) per 1.000 kh 

12 per 1.000 kh 

Angka Kematian Ibu 

(AKI) per 100.000 kh 

110 per 100.000 

kh 

3. Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

keluarga berencana 

Cakupan peserta KB aktif 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No Program Anggaran Keterangan 
1 Pelayanan administrasi 

perkantoran 
Rp.   3.217.605.000  APBD Kota 

2 Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Rp.      327.160.000  APBD Kota 

3 Keluarga Berencana 
Rp.   1.169.750.000  

APBD Kota dan 
APBN (DAK) 

4 Obat dan perbekalan 
kesehatan 

Rp.   3.493.831.600  
APBD Kota dan 
APBN (DAK) 

5 Upaya kesehatan 
masyarakat 

Rp.   7.105.264.396  
APBD Kota dan 
APBN (DAK) 

6 Promosi kesehatan 
dan pemberdayaan 
masyarakat 

Rp.   2.115.276.000  APBD Kota 

7 Perbaikan gizi 
masyarakat 

Rp.      444.585.000  APBD Kota 

8 Pengembangan 
lingkungan sehat 

Rp.      167.284.600  APBD Kota 

9 Pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit menular 

Rp.   1.391.159.610  APBD Kota 

10 Keluarga Sejahtera Rp.      116.620.000  APBD Kota 
11 Pengadaan, 

peningkatan dan 
perbaikan sarana dan 
prasarana 
puskesmas/puskesmas 
pembantu dan 
jaringannya 

Rp.   4.832.295.000  
APBD Kota dan 
APBN (DAK) 

12 Peningkatan 
pelayanan kesehatan 
anak balita 

Rp.      418.250.000  APBD Kota 

13 Peningkatan 
pelayanan kesehatan 
lansia 

Rp.      314.125.000  APBD Kota 

14 Pengawasan dan 
pengendalian 
kesehatan makanan 

Rp.      196.740.000  APBD Kota 

 
 
 

15 
 
 
 

Peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Rp.      204.750.000  APBD Kota 



16 Kebijakan dan 
manajemen kesehatan 

Rp.      246.475.820  APBD Kota 

17 Bantuan operasional 
kesehatan (BOK) 

Rp.      567.848.000  APBN (DAK) 

    
 Total Rp. 26.329.020.026   

 
 
 

 
Walikota Tanjungpinang, 
 
 
 
 
 
 
H. LIS DARMASYAH, SH 

 

Tanjungpinang,  
Kepala Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
 
 
 
 

RUSTAM, SKM, M. Si 
Pembina Utama Muda, 
NIP. 19670401 199101 1 001 
 

 
 



No Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)

95%

90%

100%

9 per 1.000 kh

12 per 1.000 kh

110 per 100.000 kh

3 Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam keluarga 

berencana

90%

Program Anggaran Keterangan

1 3.217.605.000Rp                  APBD Kota

2 327.160.000Rp                     APBD Kota
3 1.169.750.000Rp                  APBD Kota dan APBN (DAK)

4 3.493.831.600Rp                  APBD Kota dan APBN (DAK)

5 7.105.264.396Rp                  APBD Kota dan APBN (DAK)

6 2.115.276.000Rp                  APBD Kota

7 444.585.000Rp                     APBD Kota
8 167.284.600Rp                     APBD Kota

9 1.391.159.610Rp                  APBD Kota

10 116.620.000Rp                     APBD Kota

11 4.832.295.000Rp                  APBD Kota dan APBN (DAK)

12 418.250.000Rp                     APBD Kota

13 314.125.000Rp                     APBD Kota

14 196.740.000Rp                     APBD Kota

15 204.750.000Rp                     APBD Kota

16 246.475.820Rp                     APBD Kota

17 567.848.000Rp                     APBN (DAK)

26.329.020.026Rp               

1 Meningkatnya 

Jangkauan dan Mutu 

Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat

Persentase rasio tenaga medis dan 

paramedis per satuan penduduk

Rasio puskesmas per satuan penduduk

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

TANJUNGPINANG

Indikator Kinerja
(3)

Perbaikan gizi masyarakat

2 Meningkatnya Kualitas 

Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh

Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kh

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kh

Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana 

Keluarga Berencana

Obat dan perbekalan kesehatan

Upaya kesehatan masyarakat

Promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat

Cakupan peserta KB aktif

Tanjungpinang, 13 Maret 2017

Pengembangan lingkungan sehat

Pencegahan dan penanggulangan 

penyakit menular

Keluarga Sejahtera

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan 

jaringannya

Peningkatan pelayanan kesehatan anak 

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pengawasan dan pengendalian 

kesehatan makanan

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan 

dan anak

Kebijakan dan manajemen kesehatan

Bantuan operasional kesehatan (BOK)

Total

NIP. 19670401 199101 1 001

Walikota Tanjungpinang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

H. LIS DARMANSYAH, SH RUSTAM, SKM, M.Si

Pembina Utama Muda,


