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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-

Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat disusun dengan 

baik. LAKIP Program Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Aceh 

disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada 

Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

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. 

 Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil 

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi . serta hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020  

 Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan 

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. 

 

        Banda Aceh, 19 Februari 2021 

 

 



 

 

 

 RINGKASAN EKSEKUTIF 

Ringkasan eksekutif merupakan ringkasan yang terdiri dari beberapa paragraph yang 

menggambarkan laporan kinerja yang telah disusun. 

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh  menggambarkan capaian kinerja dan 

realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh 

dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengencalian Penyakit. Dari 8 Indikator 

Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dijanjikan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dengan Direktur Jenderal P2P, terdapat 3 

indikator kinerja kegiatan yang mencapai atau melebihi target dan 5 indikator tidak 

mencapai target yaitu: 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, tercapai 51% 

dari target 77%, dengan capaian kinerja 66% 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC, tercapai 32% dari target 80% 

sehingga capaian kinerja 40% 

3. Persentase anak usia 0 sampai 11  bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

tercapai 40,5% dari target 92,9%, dengan capaian kinerja 43,5%. 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat tercapai 88% dari target 87%, dengan capaian 

kinerja 101%. 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar tercapai 100% dari target 

95% sehingga capaian kinerja 105% 

6. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis dari target 5 

Kab/Kota tercapai 5 Kab/Kota dengan capaian 100% 

7. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker dari target 12 Kab/Kota 

tercapai 4 Kab/Kota dengan capaian 30% 

8. Nilai kinerja pengangggaran tercapai 72% dari target >80% sehingga capaian kinerja 

sebesar 90% 

9. Rata rata kinerja capaian indikator Dinas Kesehatan Provinsi Aceh adalah 71,9% 

10. Untuk kinerja keuangan pada tahun 2020, data per 1 Februari 2021 berdasarkan 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi anggaran semua 

jenis belanja mencapai  80,18 % atau sebesar Rp 2.081.497.644 dari total pagu 

sebesar Rp 2.595.887.000.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan 

kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta 

kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. 

 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode 

pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 

akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan 

perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara 

berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat 

yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka 

menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, 

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. 

Beberapa hal yang menjadi isu strategis di Bidang P2P Dinas Kesehatan  Aceh 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa terealisasi terutama 

kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang. 

2. Penanggulangan Pandemi Covid-19 menjadi prioritas sehingga pelaksanaan 

kegiatan program lain masih kurang yang mengakibatkan capaian indikatornya 

rendah 
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3. Masih rendahnya cakupan imunisasi per antigen dari target 92,9% sehingga 

berdampak pada tidak tercapainya capaian indikator imunisasi dasar lengkap. 

4. Belum semua fasyankes yang sudah dilatih mau membuka  Test & Treatment ARV 

pada ODHA sehingga penemuan kasus dan pengobatan tidak mencapai target 

5. Terbatasnya kebijakan/regulasi dan sumber daya dalam penanggulangan TBC 

ditingkat Kab/Kota  

6. Masih adanya kasus malaria di daerah eliminasi malaria, dimana 80% kasus malaria 

didominasi plasmodium knowlesi 

7. Masih banyak kasus kusta lama yang belum tuntas pengobatan  

8. Prilaku  dan kesadaran masyarakat yang kurang peduli akan kondisi kesehatannya, 

sehingga tidak mau melakukan deteksi dini faktor resiko PTM. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menerima dana dekonsentrasi salah satunya 

dekonsentrasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sejak  tahun 2017 

telah dilakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi dengan Direktur Jenderal P2P terhadap indikator dan target kinerja  atas 

pemanfaatan dana dekonsentrasi. Dalam perjanjian disampaikan bahwa Ditjen P2P akan 

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian 

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

 

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan 

Provinsi Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dengan 

menggunakan anggaran Dekonsentrasi. Laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan 

amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 28 menyatakan bahwa 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana 

berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat dan Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan 

kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. 

Selain itu Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
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Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan 

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja 

menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang 

disepakatidan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 

 

1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dan Misi 

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri 

dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini 

dilaksanakan melalui 9 misi pembangunan yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.  

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

10. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian 

Kesehatan yakni  menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara 

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian 

penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P. 
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Visi dan Misi Dinas Kesehatan Aceh dalam melaksanakan tugasnya menetapkan 

Visi “Aceh Sehat Yang Islami, Mandiri, Berkeadilan, dan Sejahtera". Dalam mencapai 

Visi di atas, Dinas Kesehatan Aceh menetapkan Misi, yaitu :  

1. Peningkatan mutu pemberian jaminan kesehatan masyarakat; 

2. Investasi sumber daya manusia sejak dini; 

3. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 

4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, merata dan terjangkau; 

5. Peningkatan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan; 

6. Penyelenggaraan manajemen kesehatan yang baik. 
 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Aceh  

1) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Aceh 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur 

Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang Keduduhan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

danTataKerja Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 

Kesehatan Aceh mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan 

daerah; 

2. Pelaksanaan urusan perbantuan yang ditugaskan kepada daerah; dan 

3. Pelaksanaan ketata usahaan Dinas; 

4. Pelaksanaan pengawasan pembinaan, pengendalian di bidang kesehatan meliputi 

bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, 

bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang 

kesehatan. 

 

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka susunan oranganisasi Dinas 

Kesehatan Aceh, terdiri dari : 

1. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Aceh, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat; 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  

e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

g. UPTD; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.   Sekretariat terdiri dari: 

a. Subbagian Program Informasi dan Humas 

b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan 

c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum 

3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 

a.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

b.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari: 

a. Seksi Surveilans dan Immunisasi; 

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

c.  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; 

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 

c. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

6.  Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan: 

a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian 

b. Seksi Standarisasi Alat Kesehatan; dan 

c.  Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

 

Dalam hal pelaksanaan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Dinas Kesehatan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan pengamatan gejala dan kejadian penyakit menular dan tidak 

menular; 
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2. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular; 

3. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemberantasan vektor 

penyebab serta pengendalian penyakit; 

4. Pelaksanaan pengembangan pelayanan bencana dan konseling trauma; 

5. Pelaksanaan tugas pembantuan, pencegahan dan pemberantasan penyakit lainnya 

serta penyakit tertentu; dan 

6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2) Struktur Organisasi. 

 

Gambar.1.3.2 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Aceh 

 

1.4 Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2020, jumlah pegawai Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 67 orang yang terdiri dari tenaga PNS sebanyak 51 orang 

dan tenaga non PNS sebanyak 18 orang.  
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KEPALA SEKSI

STANDARISASI ALAT KESEHATAN

KEPALA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
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DAN PELATIHAN
PENGENDALIAN MUTU SUBBAG. TATA USAHA PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
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Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2020 

 

Adapun distribusi pegawai berdasarkan tempat tugas (seksi) dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:  

Tabel 1.4a 

Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas (Seksi) 

di Bidang P2P Dinas Kesehatan AcehTahun 2020 

 

No Tempat Tugas (Seksi) 
Jumlah 

PNS Non PNS 

1 Surveilans dan Imunisasi 15 3 

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 22 13 

3 P2PTM dan Kesehatan Jiwa 12 2 

 Jumlah 49 18 

 

Grafik 1.4a 

Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan Bidang P2P 

Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2020 

 

 
 

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa pegawai Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Aceh lebih banyak berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39 orang, pendidikan 

S2 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 3 orang, D1 dan SMA masing-masing berjumlah 

1 orang  
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Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2020 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020. 

 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja 

 

4. Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 



 

BAB 2  

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi mengacu pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program 

Direktorat Jenderal P2P dan RKPD Dinas Kesehatan Provinsi.  

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024  

adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya 

kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: 

1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 

sebesar 60% pada akhir tahun 2024; 

2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90% pada 

akhir tahun 2024; 

3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 

kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota pada 

akhir tahun 2024; 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190 

kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun 

sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM 

sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-

11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024; 

9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 
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10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan 

pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024; 

11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan 

sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% 

pada akhir tahun 2024; 

13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024. 

 

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk 

Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut. Indikator 

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi yakni:  

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ART 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

3. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 

6. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis 

7. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker 

8. Nilai kinerja penganggaran 

 

Secara lengkap cascading indikator Program Pencegahan dan Pengendalian 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 



 

Tabel 2.1  

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi 

Tahun 2020 

 

Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

1. Persentase Orang Dengan HIV-

AIDS yang menjalani Terapi 

ARV (ODHA on ART) 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ART 

 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ART 

 

2. Persentase angka keberhasilan 

pengobatan TBC (TBC succes 

rate) 

2. Cakupan pengemuan dan pengobatan TBC 

(TBC treatment coverage) 

 

2. Persentase cakupan penemuan dan 

pengobatan TBC 

 

3. Jumlah kabupaten/kota yang 

mencapai eliminasi malaria 

3. Jumlah Kab/Kota yang mencapai 

API<1/1.000 penduduk 

3. Persentase kasus malaria positif yang 

diobati sesuai standar 

4. Jumlah kabupaten/kota dengan 

eliminasi kusta 

4. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 

 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis 

filariasis yang mencapai 

eliminasi 

5. Jumlah Kab/Kota endemis filariasis 

berhasil menurunkan angka mikrofilaria 

<1% 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis yang 

melakukan POPM filariasis 

 

6. Jumlah kabupaten/kota yang 

melakukan pencegahan perokok 

usia < 18 tahun 

6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 

Layanan Upaya Berhenti merokok (UBM) 

- 

7. Jumlah kabupaten/kota yang 

melakukan pencegahan dan 

pengendalian PTM 

8. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

dini faktor risiko PTM ≥80% populasi usia 

≥ 15 tahun 

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 

deteksi dini kanker 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

9. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

dini penyakit kanker di ≥80% populasi usia 

30-50 tahun 

10. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 

deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% 

populasi 

8. Persentase kabupaten/kota yang 

mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap anak usia 0-11 bulan 

11. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

12. Persentase anak usai  bulan yang mendapat 

imunisasi lanjutan campak rubella 

13. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 

Papua dan Papua Barat 

7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

 

9. Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza 

8. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

layanan   

9. Penyalahguna Napza yang mendapatkan 

pelayanan rehabilitasi medis 

10. Presentase penderita Depresi pada 

penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan 

11. Presentase penderita Gangguan Mental 

Emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 

mendapat layanan 

8. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan 

deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan NAPZA 

 

10. Persentase kabupaten/kota yang 

mempunyai kapasitas dalam 

pencegahan dan pengendalian 

KKM 

12. Persentase Kab/Kota yang memiliki 

Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang 

mempunyai kapasitas sesuai standar dalam 

pencegaham dan pengendalian 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

- 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

11. Jumlah kabupaten/kota yang 

mencapai eliminasi penyakit 

infeksi tropis terabaikan 

13. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi 

frambusia 

- 

12. Persentase faktor resiko penyakit 

di pintu masuk yang 

dikendalikan 

14. Persentase faktor resiko penyakit di pintu 

masuk yang dikendalikan 

- 

13. Persentase rekomendasi hasil 

surveilans faktor risiko dan 

penyakit berbasis laboratorium 

yang dimanfaatkan 

15. Persentase rekomendasi hasil surveilans 

faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan 

- 

Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

14. Nilai Reformasi Birokrasi 

Kementerian Kesehatan 

 

16. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup 

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 

Pengendalian Penyakit 

17. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup 

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 

Pengendalian Penyakit 

 

 

9. Nilai Kinerja Penganggaran 

 



 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi 

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dengan Ditjen P2P telah ditandatangani 

dan didokumentasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh 

   

NO Sasaran NO Indikator Kinerja TARGET 

 1 

  

  

  

Menurunnya penyakit 

menular, penyakit tidak 

menular, serta 

meningkatnya kesehatan 

jiwa 

  

1.  Persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ARV 

77% 

2.  Persentase cakupan penemuan dan pengobatan 

TBC 

80% 

3.  Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan 

Imunisasi Dasar Lengkap 

92,9% 

4.  Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 

5.  Persentase kasus malaria positif yang diobati 

sesuai standar 

95% 

6.  Jumlah kabupaten/kota endemis yang 

melakukan POPM filariasis 

5 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi 

dini kanker 

12 

kab/kota 

 2 Terkelolanya anggaran 

pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

yang efisien dan akuntabel 

8.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 
 

No Kegiatan  Anggaran 

1.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 898.203.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan 

Zoonotik 

Rp. 2.201.866.000 

3.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 1.019.150.000 

4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 579.800.000 

5.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Rp. 419.500.000 

 
TOTAL 

Rp. 5.118.519.000 

 

Pada pertengahan tahun 2020 anggaran Dinas Kesehatan Aceh mengalami refocusing, pagu 

semula Rp.5,118,519,000 menjadi Rp. 2,595,887,000.  
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BAB 3  
AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Capaian kinerja 

Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per 

setiap indikator : 

1. Indikator: Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV  

a. Definisi Operasional: Persentase ODHA yang baru ditemukan masuk dalam layanan 

Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti Retro 

Virus. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ODHA yang baru ditemukan masuk dalam 

layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti 

Retro Virus (ODHA yang inisiasi ART), dibagi dengan jumlah ODHA yang baru 

ditemukan masuk dalam layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), 

dalam kurun waktu tertentu, dikali 100 persen. 

c. Capaian Indikator 

 Pada tahun 2020 Capaian Indikator Persentase ODHA baru di temukan yang 

memulai pengobatan ARV adalah 51,25 % (masih di bawah target)Yaitu 77% 

. Capaian Tahun ini Meningkat jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun 

kebelakang,tergambar pada grafik dibawah ini 

Grafik. 3.1.1c.1 

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ODHA baru di temukan yang 

memulai pengobatan ARV 4 Tahun Terakhir 
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Dilihat dari grafik diatas nampak perbandingan pertahunnya dimana ditahun 

2017 ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV adalah 45,48 % ini terjadi 

karena hanya 4 layanan PDP yang ada yaitu di RSUZA, RSU MEURAXA, 

RSUD Cut Meutia di kabupaten Aceh Utara dan RSUD di Kota langsa. Di tahun 

2018 persentasenya meningkat lagi karena penambahan layanan ARV  di RS 

Kesrem Kota Lhokseumawe, sehingga Jumlah layanan PDP di prov aceh menjadi 

5 Rumah Sakit.Pada Tahun 2019 semakin meningkat lagi pencapaiannya dari 

tahun sebelumnya menjadi 49,07% disebabkan karena dibukanya lagi layanan 

PDP di RSUD Cut Nyak Dhien Aceh barat,dan akhirnya pada tahun 2020 ini 

jumlah layanan PDP di Aceh menjadi 9 Layanan yaitu penambahan dari RSUD 

Datu Beru Aceh Tengah, RSUD dr. Fauziah Bireun dan RSUD SIM Nagan Raya 

dilihat dari penambahan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak layanan 

yang bisa diakses oleh ODHA yang memenuhi syarat ARV untuk mendapatkan 

pelayanan yg optimal untuk pencapaian kesembuhannya. Untuk mencapai 

indonesia bebas HIV 2030 Pemerintah menargetkan 90%  orang yang terinfeksi 

dapat diberikan terapi ARV, serta mampu mencapai keadaan virus tak terdeteksi 

pada 90% orang yang minum ARV pendekatan fast track ini diharapkan dapat 

menurunkan angka infeksi baru HIV secara tajam. Untuk mencapai target 

tersebut pemerintah kab/kota terus berusaha membuka layanan PDP disetiap 

kabupaten/kota sehingga ODHA yang membutuhkan terapi ARV dapat 

tertangani dengan baik. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

- Melatih petugas fasyaskes tentang test & treatment di kab/kota  

- Melakukan mentoring ke kab/kota layanan test & treatment 

e. Analisa Penyebab Kegagalan  

- Fasyankes yang telah dilatih test & treatment tidak membuka layanan. 

- Petugas yang telah dilatih mutase ke fasyankes lainnya 

- Tidak ada dukungan dari pimpinan untuk membuka layanan  

f. Kendala / masalah yang dihadapi 

- Kurangnya sumber daya manusia di layanan primer di kabupaten/kota. 

- Kurangnya layanan PDP untuk pengobatan ARV. 
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- Belum adanya regulasi dari provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan 

kasus HIV AIDS dan PIMS di provinsi Aceh.  

- Masih tingginya stigma dan diskriminasi. 

g. Pemecahan Masalah 

- Tingkatkan sumber daya layanan primer di kab/kota. 

- Penambahan layanan PDP di kab/kota untuk pengobatan ARV. 

- Penguatan jejaring layanan dan memperkuat kebijakan dan kepemilikan 

program melalui regulasi standarisasi layanan alokasi pembiayaan.  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Persentase ODHA baru 

ditemukan yang memulai pengobatan ARV adalah 77% (51%) dan dibandingkan 

dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

HIV AIDS sebesar 94%, sehingga capaian indikator ini tidak efisien dengan 

efisiensi sebesar -43%. 

 
 

2. Indikator: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

a. Definisi Operasional: Persentase semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk TB 

resistan obat) yang diobati dan dilaporkan diantara perkiraan insiden TB. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk TB 

resistan obat) yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan insiden TB dikali 100 

persen 

c. Capaian Indikator 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Target tahun 2020 dengan Treatment Covarage  80% dan Capaian Traetment 

Covarage tahun  2020 sebesar 32% 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengann 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 

Realisasi Treatment  Covarage  Tahun 2020  sebesar  32%   dari  target  80%  

dan capaian  tahun 2018  sebesar  36 %  dari target 70%,  capaian tahun 2019  

sebesar  43%   dari  target 54%.  Dilihat dari data capaian kinerja Provinsi Aceh 

capaiannya belum memenuhi target yang telah di berikan sesuai dengan renstra 
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kementerian Kesehatan dan  capaian nya masih fluktuatif  di antara tiga tahun 

terakhir, dapat dilihat pada grafik dibawah ini 

Grafik. 3.1.2c.1 

Target dan Capaian Treatment Coverage Aceh 3 Tahun Terakhir (2018-

2020) 

 

 
 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

target jangka  menengah  yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

Realisasi kinerja  tahun 2020 dari indicator Treatment Covarage  baru 32% dan 

masih jauh dari  target  yang  ada  pada renstra Kementerian Kesehatan   

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Realisasi  Treatment  Covarage  (TC)  tahun  2020 sebesar  32% dari target 

nasional 80% 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

 Membuat perencanaan program sesuai dengan kebutuhan unruk mencapai 

kasus TB  sesuai dengan target yang diberikan 

 Membentuk Koalisasi Orgnisasi Profesi untuk Tuberkulosis (KOPI -TB) di 

tingkat Kabupaten/kota dan implementasi Distric Publik Private Miv  (DPPM) 

 Petugas/ pengelola/ penjab Tuberkulosis dalam wakyu dekat di lakukan on the 

job training atau  pelatihan bila  dana tersedia 

 

 

Target capaian
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36
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TARGET DAN CAPAIAN TREATMEN COVERAGE ACEH
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e. Analisa Penyebab Kegagalan 

Melihat  dari capaian di  Treatment Covarage yang  masih rendah hanya 32% di 

tahun  2020  ini  maka ada beberapa hal kegagalan  untuk  pencapaian  kinerja di 

program tuberkulosis sebagai berikut : 

a) Masih tingginya  turn over di kabuapten/kota  

b) Masih banyak petugas/ pengelola program  tuberculosis  di level fasyankes  

yang  belum di latih 

c) Masih banyak faskes yang belum melaporkan kasus tuberkulosis secara  

system pelaporan online 

d) Masih rendahnya  sumber daya manusia   (SDM)   di faskes untuk meng 

input data tuberkulosis  secara online 

e) Publik Private Mix di kabupaten/kota belum  berjalan secara maksimal 

khusus nya untuk rumah sakit dan klinik klinik swassta yang belum 

melaporkan kasus tuberculosis 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

 Masih banyak petugas/pengelola/penjab TB yang belum di latih baik di 

puskesmas, rumah sakit maupun klinik, DPS termasuk rumah sakit swasta,  

TNI-POLTRI, BUMD-BUMN 

 Banyak nya petugas yang kurang berminat di program TB sehingga masih di 

rangkap oleh pemegang program lain 

 Situasi Pandemi Covid-19 yang belum mereda mengakibatkan penemuan kasus 

TB rendah dikarenakan petugas gak berani turun dan masyarakat gak  berani 

mengunjungi  pelayanan Kesehatan pada saat ini 

 Masih banyak kabupaten/kota yang sangat sedikit anggaran untuk program 

tuberculosis 

g. Pemecahan Masalah  

Setelah di uraiakan kenapa tidak mencapai target kinerja diatas maka pemecahan 

masalah dapat dilakukan sebagai berikut : 

 Pada masa pendemi covid -19 ini bila melaksanakan penjaringan kasus TB pada 

kelompok yang di duga TB dan factor resiko makadi lakukan sosialisasi  dulu 

pada  masyarakat  bahwasanya   penjaringan   dan   penemuan kasus TB perlu 

juga dilakukan pada masa pandemic ini  untuk memutuskan  mata rantai  TB 
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dan menuju  Indonesia   eliminasi  TB tahun 2030  dengan  cara tetap  memak 

sanakan  protokol kesehatan yang baku, di  harapkan masyarakat  mau  pergi  

ke layanan Kesehatan dan  tahu bahwa kesehatan itu penting untuk dirinya dan 

keluarga serta masyarakat sevcara keseluruhan 

 Petugas/pengelola /penjab TB yang sudah di latih jangan di mutasi atau di 

pindahkan minimal 5 tahun terakhir harus buat surat pernyataan di atas matrai 

@6000 kecuali di promosikan jabatan dari  yang ada sekarang 

 Untuk dapat meng input semua data TB di dalam SITB di laksanakan kan 

penguatan/ workshop atau pelatihan SITB kepada semua 

petugas/pengelola/penjab TB di semua layanan yang belum di latih 

 Terbentuk nya Koaliasi Organisasi Profesi untuk Tuberkulosis  (KOPI-TB) di 

kabupaten/kota dan implementasi Distric Publik Private Mix (DPPM)  

 Menghimbau kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten/kota agar petugas/ 

pengelola program atau penjab tuberculosis di level kabupaten/kota dan 

puskesmas  jangan di ganti atau di pindahkan ke bagian  laian setelah di latih 

minimal 5 tahun kecuali dapat promosi jabatan 

 Melaksanakan pelatihan  bagi petugas / pengelola program / penjab tuberkulosis 

yang belum di latih atau yang  paling cepat kalua  dana nya tidak ada 

melaksanakan on the job training  

 Melaksanakan  pelatihan/penguatan dan workshop system informasi 

tuberkulosis (SITB) untuk petugas/pengelola/penjab tuberkulosis 

 Memberitahukan ke Kabupaten/kota Program Tuberkulosis masih dalam 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara regulasi harus ada anggaran unruk  

mencapaian  SPM tersebut   

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Persentase cakupan penemuan 

dan pengobatan TBC adalah 80% (32%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi 

anggaran Layanan Pengendalian Penyakit TBC sebesar 93%, sehingga capaian 

indikator ini tidak efisien dengan efisiensi sebesar -61%. 
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3. Indikator: Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

a. Definisi Operasional: Persentasi anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis Hep B, 

1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib serta 1 dosis 

campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun, 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis Hep 

B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib serta 1 dosis 

campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh 

bayi yang bertahan hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100 

persen 

c. Capaian Indikator 

Pada tahun 2020 capaian indikator imunisasi dasar lengkap sebesar 40,5%, masih 

dibawah target yang ditetapkan yaitu 92,9%., sehingga besaran capaian kinerja tahun 

2020 hanya sebesar 43%. Capaian tahun ini cenderung menurun bila dibandingkan 

dengan capaian tahun sebelumnya. 

Grafik 3.1.3c.1 

Persentase Capaian Kinerja Indikator Imunisasi Dasar Lengkap di Aceh 

Tahun 2020 

 

 
 

Sementara pencapaian target indikator imunisasi dasar lengkap di Aceh dalam 3 

(tiga) terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:  
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Grafik 1.3.3c.2 

Persentase Target dan Capaian Kinerja Indikator  Imunisasi Dasar 

Lengkap di Aceh Tahun 2018 – 2020 

 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian target imunisasi dasar lengkap di Aceh 

dari tahun 2018 - 2020 belum tercapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, 

bahkan cenderung terjadi penurunan capaian target dari tahun sebelumnya. Bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi khususnya capaian target imunisasi dasar lengkap 

sampai dengan tahun ini belum mencapai target sebagai mana telah ditetapkan.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator imunisasi dasar 

lengkap adalah sebagai berikut: 

-  Meningkatkan kapasitas petugas imunisasi baik tingkat puskesmas maupun dinas 

kesehatan kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan pertemuan baik di 

kabupaten/kota maupun di provinsi  

-    Koordinasi dengan lintas sector dan lintas program untuk peningkatan cakupan 

imunisasi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi 

-  Melakukan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sampai ke puskesmas 

melalui kegiatan supervise suppotif, effectif vaksin managemen dan DQS 

-  Sosialisasi dan mobilisasi kepada masyarakat melalui media KIE, radio spot dan 

iklan melalui media massa lokal 
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- Komunikasi berkesinambungan secara berjenjang dengan petugas dan 

penanggung jawab program imunisasi 

e. Analisa Penyebab Kegagalan 

- Masih berkembangnya isu halal haram vaksin di kalangan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat sehingga mempengaruhi pola pikir orang tua/masyarakat 

terhadap imunisasi  

- Penolakan imunisasi dari orang tua/masyarakat terhadap imunisasi terutama 

jenis vaksin yang injeksi dikarenakan takut demam dan bengkak 

- Beredarnya isu negatif vaksin melalui media sosial.  

- Komitmen dan ketrampilan petugas yang belum optimal 

- Masih kurangnya konseling imunisasi kepada orang tua dan belum terlaksananya 

penyuluhan yang tepat tentang pentingnya imunisasi kepada masyarakat. 

-  Kurangnya peran kader dan kepala desa dalam menggerakkan orang 

tua/masyarakat ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

Adapun kendala/masalah yang kemungkinan dihadapi yaitu:  

- Terjadinya pergantian petugas imunisasi di tingkat puskesmas  

- Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan program imunisasi baik di 

Puskesmas maupun di dinas kesehatan kabupaten/kota  

- Kurangnya dukungan pimpinan daerah untuk program imunisasi 

- Kurangnya dukungan ulama terhadap program imunisasi  

- Peran media yang masih sangat kurang dalam penyebar luasan informasi 

pentingnya imunisasi  

g. Pemecahan Masalah 

Dari beberapa kendala tersebut, berikut pemecahan masalah yang akan dilakukan 

adalah: 

- Advokasi pimpinan daerah, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala 

puskesmas terkait pergantian petugas, prioritas kegiatan program imunisasi dan 

alokasi anggaran yang memadai.  

  -  Peningkatan kapasitas petugas secara bertahap dan berjenjang 

- Peningkatan peran lintas sektor dan lintas program untuk mendukung 

penyelenggaraan program imunisasi. 
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- Membuat regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Imunisasi 

- Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan pelaksanaan imunisasi rutin baik 

ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

- Sosialisasi manfaat imunisasi kepada masyarakat melalui media KIE, 

- Penguatan strategi komunikasi untuk peningkatan capaian program imunisasi 

kepada lintas sector terkait (MPU, dinas pendidikan dan kementerian agama), 

- Melakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi suportif ke 

kabupaten/kota dan sampai ke puskesmas terpilih, 

- Melakukan konseling imunisasi pada saat pelayanan imunisasi baik di posyandu 

maupun di puskesmas, 

- Melibatkan media local cetak untuk pemberitaan pentingnya imunisasi bagi anak, 

- Kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI). 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Persentase anak 0-11 bulan 

yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap” adalah 92,9% (40,5%) dan 

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Layanan Imunisasi sebesar 89%, 

sehingga capaian indikator ini tidak efisien dengan efisiensi sebesar -48.5%. 
 

 

 

4. Indikator: Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

a. Definisi Operasional: Persentase kasus kusta baru yang ditemukan tanpa cacat (cacat 

tingkat 0) diantara kasus kusta baru 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0) 

dibagi total jumlah kasus kusta baru dikali 100 persen 

c. Capaian Indikator 

Pada tahun 2020 capaian indikator Persentase kasus kusta baru tanpa cacat sebesar 

88%, sudah mencapai diatas target yang ditetapkan yaitu 87%., sehingga besaran 

capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101%.ini dapat di lihat pada grafik di bawah ini : 
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Grafik 3.1.4c.1 

Persentase Target dan Capaian Target Indikator  Persentase kasus kusta 

baru tanpa cacat Tahun  2020 

 

 

● Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

Tujuan dari target jangka menengah  adalah menurunya angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit menular serta meningkatnya pencegahan dan 

penangulangan penyakit tidak menular dengan sasaran tenaga kesehatan . kader 

dokter puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya. Cakupan penemuan kasus kusta 

baru tanpa cacat sesuai target IKK dari target jangka menegah yang terdapat dalam 

dokumentasi perencanaan strategi organisasi mempunyai  beberapa indikator 

diataranya  :  

a.Jumlah kasus kusta (PB  dan MB)  

b..Angka penemuan kasus kusta  (NCDR) 

c..Persentase kasus kusta anak 0-14 tahun  

d. Cacat tingkat 0 

               e. Cacat tingkat 2, 

   f. Persentase cacat tingkat 1 

   g. Angka cacat tingkat 2, 

   h. Penderta kusta pada selesai berobat ( RF pada PB) 

   i. Penderta kusta pada selesai berobat ( RF pada MB) 
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sedangakan indicator realisasi yang di harapkan RPJM hanya pada penemuan kasus 

kusta tampa cacat saja yaitu dengan target 87 % namun   realisasi kinerja  indictor 

tahun 2020 mencapai 88 % melebihi target nasional yaitu : 

● Pembandingan dengan 3 tahun terakhir 

 

Grafik 3.1.4c.2 

Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat 4 Tahun Terakhir 

 (2017- 2020) 

 
 

Berdasarkan perbandingan dari 3 tahun sebelumnya target yang sudah di tetapkan 

pusat sebesar 87 % pada  tahun 2020,  namun hasil capain tahun 2020 mencapai 88 % 

berdasarkan hasil data yang di kumpulkan tiap triwulanya sesuai kabupaten /kota baik 

yang indemis dengan kasus kusta tinggi  maupun yang tidak indemis ,ini tidak terlepas 

dari kerja sama antara petugas kabupaten, puskesmas ,kader dan tokoh masyarakat 

yang sudah baik dalam menemukan kasus kusta dengan metode  intesitas cose finding 

penjaringan kasus,  serta  dalam pemantaun pengobatan dapat terkontrol dengan baik 

di setiap kabupaten kota dan dapat di di laporakan setiap triwulanya . 

●   Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam 

Peningkatan Pengendalian Penyakit emerging diseases, penyakit yang berpotensi 

menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, 

schistosomiasis) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk 

perluasan cakupan deteksi .Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas 
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untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk 

penguatan alert system kejadian luar biasa  

 peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana 

penanganan penyakit dan cedera, Target indikator persentase cakupan penemuan 

kasus baru kusta tanpa cacat.tahun 2020 adalah 87%, sedangkan realisasi atau capaian 

adalah 88 %, angka penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0) ini sudah 

cukup baik antara kejadian penyakit dan penegakan diagnosis walau ada beberapa 

hambatan yang di hadapi terkain wilayah. Yang sulit di jangkau. Realisasi atau capaian 

penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0) tahun 2020 adalah 88 %, 

angka penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0) menunjukkan adanya 

kemajuan dan peningkatan dalam pelacakan kasus di daerah endemis aktivitas 

program dan aktivitas penemuan kasus kusta pada tahun 2020, hal ini menunjukkan 

konsistensi realisasi atau capaian pada tahun sebelumnya 

● Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

Adapun indikator tahun 2020 tetapi bukan menjadi indikator pada PK    tahun 2016-

2019 tetapi data tersebut ada di Dinkes maka tidak  dapat dilakukan pembandingan. 

d. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

Supervisi supportive dan bimbingan teknis  kusta untuk Kab/Kota baik  dengan 

mekanisme offline/virtual maupun kunjungan ke Kab/Kota. Monitoring dan Evaluasi 

Data kusta dan frambusia setiap bulanan dan konfirmasi kasus kusta  kepada petugas 

kabupaten dan puskesmas. 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan 

Indikator ini mencapai target karena adanya kegiatan pelacakan kasus  program Kusta 

dalam melakukan deteksi dini di daerah kantong-kantong kusta atau endemis dengan 

metode Intensifikasi case finding atau penjaringan kasus ke daerah-daerah yang 

sebelumnya terdapat mantan-mantan penderita kusta dengan sebutan Orang Yang Pernah 

Mengalami Kusta (OYPMK) selama 3 sampai 5 tahun, kegiatan dilakukan dengan 

menjalankan protokol kesehatan menjaga jarak , memakai masker serta tidak 

mengumpulkan masyarakat, tetapi melakukan deteksi dini dengan cara kunjungan dari 

rumah ke rumah (door to door) kepada penderita dan keluarga serta diberikan tanggung 

jawab dalam pengendalian COVID-19  
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f. Kendala /masalah yang dihadapi 

- Tenaga Puskesmas (dokter dan petugas kusta ) belum terlatih dan dan kader belum  

terpapar  dengan program kusta. 

- Penjaringan kasus untuk deteksi dini dan penanganan tidak sesuai SOP 

- Kurangnya partisipasi kader di masyarakat terkendala dengan  dana untuk kegiatan 

program kusta sangat terbatas.mengingat ada beberapa lokasi pedalaman yang sulit 

di jangakau dalam pelacakan kasus tersebut.  

- Masih adanya stigma  pemahaman di  masyarakat  bahwa penyakit kusta adalah 

penyakit kutukan sehinnga ada kendalan dalam pelacakan kasus dan pengobatan 

karena mereka masih di sisishkan di masyarakat. 

g. Pemecahan Masalah  

- Melakukan peningkatan kapasitas Tenaga Puskesmas (dokter & petugas kusta) dan 

kader 

- Advokasi kepada LP/LS terkait dan aparatur desa tentang pengendalian program 

kusta 

- Adanya konfirmasi rujukan kasus kusta dari kabupaten ke kabupaten lain yang 

memiliki SDM dr. spesialis kulit dan kelamin, seperti Rumah Sakit, dokter praktek 

swasta (DPS).   

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya serta penularan penyakit kusta 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya  

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Persentase kasus kusta baru tanpa 

cacat” adalah 88% (101%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 

Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta sebesar 97% yang berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar sebesar 9%. 

 

 

5   Indikator: Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar  

a. Definisi Operasional: Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 

program. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus positif malaria yang diobati sesuai standar 

program dibagi dengan jumlah seluruh kasus positif malaria dikali 100 persen 
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c. Capaian Indikator 

Indikator kinerja persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar 

ditargetkan 95%, realisasi kinerja tahun ini adalah 100% artinya semua kasus malaria 

positif diobati sesuai standar. Pada tahun 2020 kasus malaria di Aceh sebanyak 239 

kasus  yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, semua kasus diobati dengan 

Artemisinin Combination Therapy (ACT), dapat terlihat pada grafik dibawah ini: 

Grafik.3.1.5c.1 

Target Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kasus Malaria Positif Yang 

di Obati Sesuai Standar Tahun 2020 

 

 

Trend pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 

tahun 2018 selalu mencapai target yang ditetapkan, bahkan diatas target, hal  ini 

sebagaimana tertera dalam grafik di bawah ini: 

Grafik.3.1.5c.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 – 2020 
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Pencapaian target dari tahun 2018 s.d. tahun 2020 sudah maksimal, bahkan realisasi 

kinerja melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi kinerja tahun ini sudah  

optimal dan sesuai dengan standar nasional, yaitu semua kasus malaria terkonfirmasi 

harus diobati dengan menggunakan ACT. Adapun jumlah kasus malaria dan cakupan 

pengobatan malaria sesuai standar selama 5 lima tahun terakhir (2016-2020) dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini: 

     Grafik.3.1.5c.3 

Cakupan Pengobatan Malaria Aceh Tahun 2016 – 2020 

 

 

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja tahun ini tidak terlepas dari komitmen dan 

kerjasama kabupaten/Kota, dimana semua  kasus malaria yang ditemukan secara aktif 

dan pasif di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah dilakukan konfirmasi 

laboratorium dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) atau mikroskop 

maka diberikan pengobatan malaria dengan menggunakan Artemisinin based 

Combination Therapy (ACT). Sehingga melalui diagnosis dan pengobatan yang tepat 

sesuai standar maka kasus malaria dapat diminimalkan serta mencegah maka dapat 

mencegah terjadi penularan dan kematian karena malaria . 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

- Penatalaksanaan malaria di fasyankes sesuai standar yang sudah ditetapkan, 

sesuai dengan pedoman nasional pengobatan malaria sebagaimana tercamtum 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun  2013. 

- Bimbingan teknis penatalaksanaan malaria di layanan kesehatan 
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- Penguatan jejaring tatalaksana untuk menjamin kemampuan mendiagnosa 

malaria secara dini dan mengobati dengan tepat serta membentuk jejaring 

fasyankes rujukan malaria 

- Penguatan surveilans malaria; yang berbasis kasus dan laboratorium dengan 

melakukan SKDR malaria, surveilans migrasi, pemetaan daerah reseptif dan 

surveilans faktor resiko, penyelidikan epidemiologi (PE ) metode 1-2-5 

- Menjamin ketersediaan OAM di fasyankes  

- Penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru 

malaria 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

- Dari berbagai upaya dan pengalaman pengendalian malaria pada masa lalu, 

malaria perlu kepedulian setiap orang, telah terbukti bahwa tanpa keterlibatan dan 

dukungan legislatif, pemerintah daerah, masyarakat termasuk organiasi sosial, 

keagamaan dan pihak swasta hasil yang dicapai belum optimal. Intinya upaya 

pengendalian malaria memerlukan kepedulian, dukungan dan kemitraan berbagai 

pihak untuk menanggulangi malaria. 

- Upaya pengendalian malaria tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. 

Keterlibatan dan dukungan legislatif, pemerintah daerah, masyarakat termasuk 

organisasi sosial, keagamaan dan pihak swasta sangat menentukan keberhasilan 

untuk mencapai tujuan eliminasi malaria 

- Penerapan kebijakan nasional pengendalian program malaria dalam 

penatalaksanaan kasus malaria,  

- Peningkatan kapasitas bagi petugas medis dalam pemberian pengobatan malaria,  

- Ketersediaan Obat Anti Malaria (OAM) di fasyankes. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

- Rendahnya tingkat pembiayaan daerah untuk program pengendalian malaria yang 

berkesinambungan di Kab/Kota yg sudah maupun belum eliminasi malaria 

-  Kurangnya koordinasi dengan lintas program & advokasi ke lintas sektor dalam 

pencegahan dan pengendalian malaria 

- Muncul kasus malaria knowlesi yang menyebar hampir diseluruh Kab/Kota yang 

ada diwilayah Aceh. 
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- Kasus Malaria sering terjadi di daerah-daerah yang ada wilayah penambangan, 

pembalakan hutan sehingga sulitnya melakukan follow up pengobatan bagi 

pekerja tambang dan perambah hutan, karena lokasi tambang dan hutan jauh dari 

fasyankes sehingga pengobatan menjadi tidak tuntas 

- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terkait surveilans malaria dan tenaga 

mikroskopis malaria  

-    Pemantapan mutu lab. Malaria (Uji silang) belum optimal dilakukan 

-   Belum semua kab/kota melakukan surveilans migrasi  

g. Pemecahan Masalah  

- Perlu adanya komitmen pemerintah provinsi & pemerintah Kab/Kota yang 

berkesinambungan dalam pelaksanaan tahapan pengendalian malaria untuk 

mencapai & mempertahankan eliminasi 

- Perlunya SOP eliminasi malaria knowlesi 

- Perlunya meningkatkan jejaring kemitraan dalam pencegahan dan pengendalian 

Malaria 

- Semua kasus malaria positif diberikan pengobatan sesuai pedoman tata laksana kasus 

malaria dan dilakukan pemantauan pengobatan 

- Merekrut dan melatih kader pada populasi khusus (wilayah penambangan, 

perambah hutan) untuk melakukan penemuan kasus, pengobatan dan pemantauan 

pengobatan 

- Meningkatkan pelaksanaan surveilans migrasi utuk menemukan sedini mungkin 

kasus impor sehingga mencegah terjadinya kasus introduksi. 

-  Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

-  Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Persentase kasus malaria 

positif yang di obati sesuai standar adalah 100% (105%) dan dibandingkan dengan 

capaian realisasi anggaran layanan capaian eliminasi malaria sebesar 88% yang berarti 

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar sebesar 17%. 
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6. Indikator: Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis. 

a. Definisi Operasional: Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan POPM ditahun berjalan  

b. Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kab/Kota yang melaksanakan POPM 

ditahun berjalan 

c. Capaian Indikator 

Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan 

POPM ditargetkan 5 dapat terealisasi sebesar 100% maka Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan POPM adalah 5 Kabupaten/Kota atau dengan katagori Semua 

kabupaten/kota endemis filariasis melakukan  POPM sebagaimana terlihat dalam 

grafik di bawah ini. 

Grafik 3.1.6c.1 

Target dan Realisasi Kinerja POPM Filariasis Tahun 2020 

 

   
 

Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu komitmen 

Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Eliminasi Filariasis 2020 dan Pemerintah 

Daerah yang mendukung agar semua dapat melakukan POPM Filariasis di 5 

Kabupaten/Kota.  

Trend pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 

dan tahun  2018 selalu mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana tertera dalam 

tabel di bawah ini: 
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Grafik 3.1.6c.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja POPM Filariasis Tahun 2018-2020 

 

 

Pencapian target yang optimal tersebut merupakan upaya petugas kesehatan dalam 

melakukan pemberian obat pencegahan massal yang focus terhadap  masyarakat 

yang ingin minum obat, sehingga diharapkan hasil yang dicapai maksimal. 

Pencapaian realisasi kinerja tahun ini sudah optimal dan sesuai dengan standar 

nasional, yaitu 5 kab/kota endemis filariasis melaksanakan POPM Filariasis, dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini : 

Grafik 3.1.6c.3 

Cakupan Pelaksanaan POPM Filariasis Tahun 2020 
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Dari tabel diatas menggambarkan pencapaian  Cakupan pelaksanaan POPM 

Filariasis di 5 kabupaten/kota, yang tertinggi dicapai oleh 1 Kabupaten /Kota 

antara lain, Aceh Jaya, sedangkan cakupan pelaksanaan POPM yang terendah 

adalah Kabupaten, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur dan Nagan Raya , 

namun secara target nasional sudah diatas target. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Melakukan pendekatan kepada stakeholder dan pihak yang terkait seperti institusi 

pemerintah, Dinas Pendidikan, swasta serta masyarakat setempat dengan hal sebagai 

berikut. 

 Koordinasi dan sosialisasi POPM Filariasis di tingkat kecamatan 

 Peningkatan kapasitas petugas di kabupaten/Kota 

 Pelaksanaan POPM Filariasis di kabupaten/Kota endemis filariasis 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

- Dengan dilaksanakannya pelaksanaan POPM filariasis sekaligus ditemukan kasus 

kronis Filariasis di kabupaten/kota, sehingga membantu program dalam 

mengumpulkan penderita kasus kronis yang selanjutnya dapat melakukan 

intervensi kepada pederita tersebut dengan melakukan pelayanan perawatan 

terhadap penderita dan sampai saat ini jumlah penderita kasus kronis di semua 

kabupaten/kota mencapai 570 orang yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 

2020 

- Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mengeliminasi atau bebas 

filariasis pada tahun 2020 di seruluh kabupaten/kota yang endemis filariasis. Serta 

partisipasi petugas dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan POPM Filariasis. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

 Alokasi dana untuk pelaksanaan POPM filariasis dari Pemerintah pusat 

mengalami Refocusing dana sehingga dana kegiatan  Nihil. 

 Alokasi dana untuk pelaksanaan POPM filariasis dari Pemerintah daerah masih 

sangat rendah 

 Dampak dari pandemic Covid-19 dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan 

massa sehingga dapat mempengaruhi capaian target yang maksimal dalam 

pelaksanaan POPM filariasis 
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 Kurangnya motivasi dan kapasitas petugas dalam memberikan informasi terkait 

penyakit filarisis dan pentingnya minum obat pencegahan 

 Masih banyak sasaran POPM filariasis yang tidak datang ke pos dan tidak 

minum obat karena takut efek ikutan pasca minum obat. 

 Belum seluruh tahapan dan lokasi POPM dilakukan monitoring dan evaluasi 

 Hasil monitoring dan evaluasi di lapangan pada saat pelaksanaan belum 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

g. Pemecahan Masalah  

 Penyampaian informasi tentang pengobatan dan pencegahan penyakit filariasis 

secara terus menerus kepada masyarakat agar memahami serta mendukung 

pelaksanaan POPM filariasis 

 Melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa dan pihak sekolah dalam 

pengawasan pelaksanaan POPM filariasis 

 Peningkatan kapasitas petugas terutama tim puskesmas 

 Peningkatan kapasitas kader sebagai pelaksana yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat 

 Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi dalam setiap tahapan kegiatan 

POPM 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Untuk analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Jumlah Kabupaten/Kota 

Endemis Filariasis yang melakukan POPM Filariasis”adalah 100% dan 

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan Pengendalian Penyakit 

Filariasis dan Kecacingan sebesar 80% yang berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar sebesar 20%. 

 
 

7. Indikator: Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker 

a. Definisi Operasional: Kab/kota yang menyelenggarakan deteksi dini kanker payudara 

dan kanker serviks paling kurang pada 80% populasi wanita usia 30-59 tahun atau 

wanita yang memiliki riwayat sexual aktif 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 

berupa dokumen rencana kontijensi. 
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c. Capaian Indikator 

Pada tahun 2020 Capaian Indikator Jumlah kab/kota melaksanakan deteksi dini 

kanker tidak tercapai. Target yang diberikan 12 kab/kota, hanya tercapai  4 kab/kota 

(Banda Aceh, Aceh Besar, Bireun & Aceh Tamiang) tergambar pada grafik dibawah 

ini 

                               Grafik 3.1.7c.1 

             Jumlah Kabupaten/kota Melaksanakan Deteksi Dini Kanker Tahun 2020 

 
 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 

Indikator jumlah kab/Kota yang melakukan deteksi dini kanker di > 80%  

populasi usia 30-59 tahun, baru di laksanakan pada tahun 2020, sehingga tidak 

dapat di bandingkan dengan dua tahun terakhir ( 2018-2019 ) 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

tidak dapat di bandingkan data tidak  tersedia. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat terutama perempuan usia 

produktif, untuk mau melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks. 

Melibatkan organisasi profesi, lembaga peduli kanker dan lembaga wanita untuk 

bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kegiatan deteksi dini, 

edukasi/penyuluhan. 

 

 

 

Target Capaian

12

4
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e. Analisa Penyebab Kegagalan 

 Masa pandemi COVID-19 di luar gedung tidak di laksanakan dan juga anggaran 

kegiatan di alihkan untuk kegiatan prioritas COVID-19 

 Masyarakat takut keluar rumah untuk ke fasyankes memeriksakan kesehatanya 

 Masa pandemi COVID-19 masyarakat terutama wanita usia 30-50 tahun tidak 

mau pergi ke fasyankes untuk memeriksa kesehatan terutama kesehatan organ 

reproduksi. Masih malu dan tabu memperlihatkan kepada orang lain, termasuk 

petugas kesehatan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

 Masa pandemi COVID-19, kegiatan deteksi dini kanker payudara dan serviks 

yang melibatkan organisasi profesi dan pelayanan kesehatan bagi wanita usia 30-

50 tahun dan wanita dengan aktivitas seksual aktif tidak dapat dilakukan secara 

massal.  

 Kegiatan UKBM tidak dapat dikerjakan, dan juga anggaran kegiatan di alihkan 

untuk kegiatan priotitas COVID-19. 

 Masyarakat takut keluar rumah pada masa pandemi 

g. Pemecahan Masalah  

-  Sosialisasi kanker dan deteksi dini kanker payusara dan serviks bagi 

masyarakat,terutama wanita usia 30-50 tahun dan wanita dengan aktivitas seksual 

aktif lebih banyak dikerjakan. 

-  Bekerja sama dengan Organisasi Profesi , Organisasi Perempuan ,Relawan  Peduli 

Kanker dan menyediakan media KIE untuk menunjang kegiatan sosialisasi. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja indikator jumlah kab/kota melaksanakan deteksi dini kanker sebesar 30%, 

dicapai dengan anggaran layanan imunisasi sebesar 99%, sehingga capaian indikator 

ini tidak efisien dengan efisiensi sebesar -69%, karena capaian kinerja lebih kecil dari 

realisasi anggaran 

 

8. Indikator: Nilai Kinerja Penganggaran  

a. Definisi Operasional: Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume 

Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan 

menggunakan formula rata geometrik 
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b. Rumus/Cara perhitungan: Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x 

realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan 

c. Capaian Indikator 

 Indikator kinerja “Persentase nilai kinerja penganggaran”ditargetkan >80%,dan 

capaian real isasi  kinerja tahun ini  adalah 72% art inya target belum 

tercapai ,  dapat terlihat pada grafik dibawah ini : 

Grafik 3.1.8c.1 

Capaian Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2020 

 

Untuk indikator nilai kinerja penganggaran tidak bisa dibandingkan antara realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

(minimal 3 tahun), dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi, dengan standar nasional dan satker lain yang 

sejenis, karena tidak tersedia data serta  indikator tersebut baru ada dalam Perjanjian 

Kinerja (PK) Provinsi Aceh Tahun 2020. 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Nilai Kinerja Penggaran  

adalah 72% (90%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran nilai 

kinerja penganggaran sebesar 29% yang berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar sebesar 43%. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

- Mengupayakan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Rencana Penarikan 

Dana (RPD) dan Rencana Penarikan Kegiatan (RPK) yang dibuat diawal tahun 

Target Realisasi Kinerja Capaian kinerja

80%
72%

90%

CAPAIAN NILAI KINERJA PENGANGGARAN 
TAHUN 2020
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- Melakukan penginputan Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume 

Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) di emonev DJA 

setiap bulannya  

- Melakukan prioritas pelaksanaan kegiatan pada program dengan anggaran yang 

besar 

e. Analisa Penyebab Kegagalan 

- Pandemi covid – 19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa terealisasi 

terutama kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang seperti 

pertemuan,sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai capaian keluaran kegiatan 

- Adanya Pandemi covid juga menyebabkan anak-anak libur sekolah sehingga 

pelaksanaan pemberian obat cacing sempat terhenti dan mengakibatkan capaian 

cakupan minum obat POPM kecacingan & POPM filariasis rendah  

-  Prioritas kegiatan untuk penanggulangan Covid 19, sehingga pelaksanaan 

kegiatan program lain masih sangat kurang 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

- Target volume kegiatan seringkali tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan yang 

dilaksanakan  

-  Pengisian Realisasi Volume Keluaran (RVK) agak membingungkan pada kegiatan 

yang banyak tapi Target Volume Keluaran (TVK) kecil 

-  Pandemi Covid 19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan 

g. Pemecahan Masalah  

- Adanya Kebijakan EKA kementerian keuangan tahun 2020 satker dapat 

melaporkan RVK dalam bilangan desimal setiap bulannya dan IKK dapat 

dilaporkan setiap bulan melalui update realisasi sesuai dengan pencapaiannya. 

- Adanya monitoring dan evaluasi emonev DJA dari pusat sehingga ada pemantauan 

yang berkesinambungan dan pembinaan kesalahan penginputan 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi sumber daya pada capaian indikator “Nilai Kinerja Penggaran  

adalah 72% (90%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran nilai kinerja 

penganggaran sebesar 29% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan 

sebesar sebesar 43 



41 

 

 

3.2 Realisasi Anggaran  

1) Realisasi Anggaran masing-masing kegiatan 

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 3.2.1 

Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (05) Dinas Kesehatan Aceh  

TA 2020 

 

No Kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 
Surveilans dan 

Karantina Kesehatan 
Rp. 

 

787,917.000 Rp. 656,545,200 83 

2 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit Tular 

Vektor dan Zoonotik 

Rp. 

 

349,090,000 
Rp. 290.180,100 83 

3 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit Menular 

Langsung 

Rp. 

 

608,580,000 
Rp. 586,321,400 96 

4 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit Tidak 

Menular 

Rp. 

 

430,800,000 
Rp. 427,192,200 99 

6 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya pada 

Program Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit 

 

Rp. 

 

 

 

419,500,000 
 

Rp. 

 

121,258,744 
29 

  TOTAL Rp 2,595,887,000 Rp.   2,081,497,644 80 

 

Capaian realisasi anggaran dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Aceh TA 2020 

adalah sebesar 80,18 %, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak 

terlaksana. 

2) Realisasi anggaran per indikator dalam PK 

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 3.2.2 

Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (05) Dinas Kesehatan Aceh 

Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja 

 

No Kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 

Persentase ODHA baru 

ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV 

Rp. 129,860,000 Rp. 122,975,600 94 

2 

Persentase cakupan 

penemuan dan 

pengobatan TBC 
Rp. 78,720,000 Rp.    73,660,000 93 

3 

Persentase anak 0-11 

tahun yang mendapatkan 

Imunisasi Dasar Lengkap 
Rp.   623,227,000 Rp. 

  

557,227,200 
89 

4 
Persentase kasus kusta 

baru tanpa cacat 
Rp.   400,000,000 Rp. 389,703,800 97 

5 

Persentase kasus malaria 

positif yang diobati 

sesuai standar 

Rp 77,900,000 Rp 69,035,000 88 

6 

Jumlah kabupaten/kota 

endemis yang melakukan 

POPM filariasis 

Rp. 107,200,000 Rp. 74,430,000 80 

7 

Jumlah kabupaten/kota 

melaksanakan deteksi 

dini kanker 

Rp. 430,800,000 Rp. 427,192,200 99 

8 
Nilai kinerja 

penganggaran 
Rp.     419,500,000 Rp.    121,258,744 29 

 

Pencapaian kinerja organisasi diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan yang 

tergambar dari realisasi anggaran, meskipun realisasi anggaran dibeberapa 

indikator kinerja  terlihat belum optimal karena masih dibawah 100%. 

Pencapaian realisasi anggaran dana dekonsentrasi (05) Dinas Kesehatan Aceh 

tahun 2020 adalah sebesar 80,18%, pandemi covid 19,pelaksanaan kegiatan yang 

belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan 

rencana kerja kegiatan merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan 

realisasi anggaran masih dibawah 95%. Beberapa hal yang berhubungan dengan 

capaian realisasi anggaran berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai 

berikut : 
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 Realisasi anggaran untuk indikator Persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ARV sebesar 94%, tidak mencapai 100% karena sisa 

anggaran untuk biaya pengiriman distribusi logistik HIV dan PIMS 

 Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan dan pengobatan 

TBC sebesar 93%, tidak mencapai 100% karena adanya sisa anggaran biaya 

transportasi pada kegiatan  surveilans aktif TBC di rumah sakit. 

 Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan 

Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 89% belum mencapai 100% karena untuk 

Pelaksanaan Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang 

direncanakan 22 kasus pada tahun 2020, hanya terjadi 20 kasus KIPI. 

 Realisasi anggaran untuk indikator persentase kasus kusta baru tanpa cacat sebesar 

97%, sudah cukup baik pencapaiannya. 

 Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus malaria positif yang di obati 

sesuai standar sebesar 88%, belum mencapai 100% karena adanya sisa anggaran 

yang tidak terealisasi secara keseluruhan seperti biaya transportasi dan penginapan 

pada pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus malaria  

 Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah kabupaten/kota endemis yang 

melakukan POPM filariasis sebesar 80%, belum mencapai 100% karena adanya 

ada sisa anggaran dari beberapa kegiatan yang ada seperti transport dan 

penginapan. 

 Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi 

dini kanker sebesar 99%, sudah sangat baik pencapaiannya. 

 Realisasi anggaran untuk indikator nilai kinerja penganggaran sebesar 29%, belum 

mencapai 100% karena kegiatan penyusunan RKAKL dilaksanakan secara virtual 

sehingga anggaran tersebut tidak terpakai dan kegiatan pertemuan evaluasi P2P 

secara tatap muka juga tidak bisa terlaksana akibat pandemic covid 19 
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3) Realisasi anggaran per output dalam e monev DJA 

    Adapun realisasi anggaran per output dalam e monev DJA dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel 3.2.3 

Realisasi Anggaran Per Output dalam emonev DJA Tahun 2020 

 

Kegiatan Output Pagu (Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 

Realisasi 

( % ) 

Target 

(volume) 

Realisasi 

(volume) 

Realisasi 

( % ) 

2058 

Surveilans 

dan Karantina 

Kesehatan 

2058.004 

Layanan 

Kewaspadaan 

Dini dan 

Respon 

Penyakit 

Potensial 

KLB 

(Layanan) 164.690.000 99.318.000 60,31 20 12 60,00 

2058 

Surveilans 

dan Karantina 

Kesehatan 

2058.006 

Layanan 

Imunisasi 

(Layanan) 623.227.000 557.227.200 89,41 21 21 100,00 

2059 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Tular Vektor 

dan Zoonotik 

2059.005 

Layanan 

Intensifikasi 

Eliminasi 

Malaria 

(Layanan) 77.900.000 69.035.000 88,62 3 3 100,00 

2059 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Tular Vektor 

dan Zoonotik 

2059.006 

Layanan 

Pengendalian 

Penyakit 

Arbovirosis 

(Layanan) 23.970.000 22.180.000 92,53 1 1 100,00 

2059 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Tular Vektor 

dan Zoonotik 

2059.008 

Layanan 

Pengendalian 

Penyakit 

Filariasis dan 

Kecacingan 

(Layanan) 247.220.000 198.965.100 80,48 5 5 100,00 

2060 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

2060.500 

Layanan 

Pencegahan 

dan 129.860.000 122.957.600 94,68 3 3 100,00 
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Penyakit 

Menular 

Langsung 

Pengendalian 

Penyakit HIV 

AIDS 

(layanan) 

2060 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Menular 

Langsung 

2060.502 

Layanan 

Pengendalian 

Penyakit TBC 

(layanan) 78.720.000 73.660.000 93,57 5 5 100,00 

2060 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Menular 

Langsung 

2060.503  

Intensifikasi 

Penemuan 

Kasus Kusta 

(Layanan) 400.000.000 389.703.800 97,43 9 9 100,00 

2061 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Tidak 

Menular 

2061.523 

Layanan 

Terpadu PTM 

(layanan) 430.800.000 427.192.200 99,16 1 1 100,00 

2063 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya pada 

Program 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

2063.970 

Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Satker 

(Layanan) 419.500.000 121.258.744 28,91 1 0.4993 49,93 

 

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada output 

Layanan Terpadu PTM sebesar 99,16 % (99%) dan realisasi anggaran terendah terdapat pada 

output Layanan Dukungan Manajemen Satker yaitu sebesar 28,91% (29%). 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2020 telah 

berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –

rata  capaian kinerja sebesar 71,9% 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Aceh dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 8 Indikator kinerja sasaran Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, sebanyak 2 indikator telah 

melebihi target yang ditetapkan (>100%), 1 indikator telah mencapai target yang 

ditetapkan (100%), sedangkan 5 indikator tidak mencapai target dengan pencapaian 

sebesar 43 %. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2020 diketahui bahwa kinerja anggaran Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 80 %, dengan realisasi tertinggi pada 

indikator jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker sebesar 99% dan 

realisasi paling rendah pada indikator nilai kinerja penganggaran  yakni sebesar 29 

%.  

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 8 indikator, terdapat 3 indikator 

telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi 

target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan 

dengan baik. 

4.2  Tindak Lanjut 

Capaian kinerja tahun 2020 belum tercapai optimal karena adanya pandemi 

COVID-19, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Aceh akan melakukan upaya 

percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan  petunjuk teknis pelayanan kesehatan terkait program P2P 

pada masa pandemi kepada petugas kesehatan dan masyarakat di kab/kota 

b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit memperhatikan 

situasi dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19,   
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c. Menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi dan 

pelaksanaan kegiatan penyakit lainnya. Keseimbangan ini wajib dijaga agar 

tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lainnya yang berpengaruh pada 

pencapaian indikator kinerja. 

d. Melaksanakan langkah-langkah akselerasi pelaksanaan pencapaian target 

indikator program P2P melalui pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat, 

seperti investigasi kontak TBC, POPM kecacingan, intensifikasi penemuan 

kasus kusta & frambusia, pelaksanaan defaulter tracking imunisasi rutin, deteksi 

dini faktor resiko penyakit tidak menular, pelacakan kasus HIV melalui populasi 

kunci. 

e. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dalam pencapaian target 

indikator bidang P2P. 

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Dana Dekonsentrasi 

05) Tahun 2020 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun 

berikutnya. 



 

 

 

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja TA 2020 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

DINAS KESEHATAN PROVINSI ACEH 

   

NO Sasaran NO Indikator Kinerja TARGET 

 1 

  

  

  

Menurunnya penyakit 

menular, penyakit tidak 

menular, serta 

meningkatnya kesehatan 

jiwa 

  

1.  Persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ARV 

77% 

2.  Persentase cakupan penemuan dan pengobatan 

TBC 

80% 

3.  Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan 

Imunisasi Dasar Lengkap 

92,9% 

4.  Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 

5.  Persentase kasus malaria positif yang diobati 

sesuai standar 

95% 

6.  Jumlah kabupaten/kota endemis yang 

melakukan POPM filariasis 

5 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi 

dini kanker 

12 

kab/kota 

 2 Terkelolanya anggaran 

pencegahan dan 

pengendalian penyakit yang 

efisien dan akuntabel 

8.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 

 

No Kegiatan  Anggaran 

1.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 898.203.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan 

Zoonotik 

Rp. 2.201.866.000 

3.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 1.019.150.000 

4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 579.800.000 

5.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Rp. 419.500.000 

 
TOTAL 

Rp. 5.118.519.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2. Matriks Monitoring Capaian Kinerja Bulanan Tahun 2020 

NO INDIKATOR JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NO DES 

1 Persentase 

orang dengan 

HIV-AIDS 

yang 

menjalani 

terapi ARV 

(ODHA on 

ART) 

121% 75% 58% 50% 54% 100% 117% 100% 53% 51% 52% 51% 

2 Persentase 

kasus TB yang 

ditatalaksana 

sesuai standar 

0 0 10% 0 0 17% 0 0 22% 0 0 32% 

3 Persentase 

anak 0-11 

bulan yang 

mendapatkan 

Imunisasi 

Dasar Lengkap 

3% 4% 6% 8% 10% 14% 17% 20% 28% 33% 38% 40% 

4 Persentase 

kasus kusta 

baru tanpa 

cacat 

0 0 91,95% 0 0 70,7% 0 0 54,76% 0 0 88% 

5 Persentase 

kasus malaria 

positif yang 

diobati sesuai 

standar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Jumlah 

kabupaten/kota 

endemis yang 

melakukan 

POPM 

filariasis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

7 Jumlah 

kabupaten/kota 

melaksanakan 

deteksi dini 

kanker 

4 kab 3 kab 4 kab 4 kab 3 kab 3 kab 4 kab 4 kab 4 kab 4 kab 3 kab 4 kab 

8 Nilai kinerja 

penganggaran 

0 1,01% 10% 15% 20% 24% 30% 38% 48% 52% 60% 72% 

 



 

 

 

Lampiran . 3 Matriks Persentase Capaian Kinerja Tahun 2020 

No Sasaran No Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 

Kinerja 

 1 

Menurunnya penyakit 

menular, penyakit 

tidak menular, serta 

meningkatnya 

kesehatan jiwa 

1.      

Persentase ODHA baru 

ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV 

77% 51% 66% 

2.      
Persentase cakupan penemuan 

dan pengobatan TBC 
80% 32% 40% 

3.      

Persentase anak 0-11 tahun 

yang mendapatkan Imunisasi 

Dasar Lengkap 

92,9% 40,5% 43,5% 

4.      
Persentase kasus kusta baru 

tanpa cacat 
87% 88% 101% 

5.      
Persentase kasus malaria positif 

yang diobati sesuai standar 
95% 100% 105% 

6.      

Jumlah kabupaten/kota 

endemis yang melakukan 

POPM filariasis 

5 

kab/kota 
5 100% 

7.      

Jumlah kabupaten/kota 

melaksanakan deteksi dini 

kanker 

12 

kab/kota 
4 30% 

 2 

Terkelolanya 

anggaran pencegahan 

dan pengendalian 

penyakit yang efisien 

dan akuntabel 

8.      Nilai kinerja penganggaran >80% 72% 90% 

Jumlah 575.5 

Rata - Rata % Capaian Kinerja 71.9 

 

 

 

 

 


