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DINAS KESEHATAN 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T , yang 

telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan Laporan 

Kinerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2021 Semester ke I sebagai 

pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi Satker 139007 (07) Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat. Laporan kinerja Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 

2020 menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian 

kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis 

(Renstra) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2019-2023. Laporan kinerja ini juga 

merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi 

Farmasi dan Alat Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2021. Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Farmasi dan Alat 

Kesehatan Satker 139007 (07) Dinas Kesehatan provinsi Kalbar Tahun 2021 semester I 

belum seperti yang diharapkan karena ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana akibat 

adanya wabah pandemic covid-19. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja 

Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Satker 139007 (07) Dinas Kesehatan provinsi Kalbar 

diucapkan terima kasih. Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat 

menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari 

Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh 

karena itu sangat diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan 

kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan 

farmasi alat kesehatan di masa mendatang. 



IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2021 disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan rencana strategis yang 

telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 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 dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini 

menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja 

sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis 

(Renstra) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 

Tahun 2018-2023. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan 

berbagai program/kegiatan di Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 202I. Peraturan Gubernur Kalbar 

nomor 99 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi 

Kalbar. Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Kalbar 

Bagian Kelima pasal 51, paragraf 1 di atas, Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 41 

mempunyai tugas: 1) Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kefarmasian dan Alkes, 2) 

pengumpulan dan pengolahan bahan sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang 

kefarmasian dan alat kesehatan, 3) Pelaksanaan koodinasi dan fasilitasi di bidang 

kefarmasian dan alat kesehatan, 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 

kefarmasian, tata kelola obat public dan pelayanan kefarmasian, produksi distribusi 

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian 6) Pelaksanaan tugas lain di 

bidang kefarmasian yang diserahkan oleh Kepala Bidang 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 

2020-2024, sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya 

akses kemandirian, dan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan 

dicapai pada tahun 2021 adalah : 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di 

Puskesmas menjadi 95% 2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang 

memenuhi syarat sebesar 90 %. Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2021 tersebut 

diatas, belum sepenuhnya dapat dicapai di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 



yaitu sebagai berikut : 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada 

Semester I sekitar 92,68% 2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang 

memenuhi syarat belum tercapai karena hasil pengujian belum ada. Belum tercapainya 

indikator yang telah ditetapkan karena adanya wabah pandemic covid-19 sehingga 

hanya ada beberapa kegiatan yang terlaksana, namun diharapkan pada tahun-tahun 

berikutnya capaian dapat memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu adanya 

evaluasi dan kerja keras bersama dari seluruh komponen, pendayagunaan sumber 

daya yang optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan  

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan 

serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui dana Dekonsentrasi didukung 

oleh anggaran DIPA tahun 2021 pada awalnya sebesar Rp.309.690.000,- ( Tiga Ratus 

Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) dengan realisasi anggran 

sebesar Rp. 135.480.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh 

Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar 43.75% 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
 

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan seperti yang tercantum dalam Peraturan 

Gubernur Kalbar nomor 99 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Daerah Provinsi Kalbar. Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 

Provinsi Kalbar Bagian Kelima pasal 51, paragraf 1 di atas, Seksi Farmasi dan Alat 

Kesehatan Pasal 41 mempunyai tugas: 1) Penyusunan Rencana Kerja Seksi 

Kefarmasian dan Alkes, 2) pengumpulan dan pengolahan bahan sebagai perumusan 

kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, 3) Pelaksanaan koodinasi 

dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, 4) Pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang kefarmasian, tata kelola obat public dan pelayanan 

kefarmasian, produksi distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan  perbekalan 

kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 5) 

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

kefarmasian 6) Pelaksanaan tugas lain di bidang kefarmasian yang diserahkan oleh 

Kepala Bidang 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker 139007 (07) 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan 

kepada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker 139007 atas penggunaan 

anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja 

yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kinerja. 

C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 
 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalbar nomor 99 tahun 2016 tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Kalbar. Secara terinci 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Kalbar Bagian Kelima pasal 41, 

paragraf 1 di atas, Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 41 mempunyai tugas: 1) 

Menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan  

farmasi dan perbekalan kesehatan, 2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud 

sebagaimana ayat 1 seksi farmasi dan alat kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan dan program di Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 

tahun 2021 ditentukan oleh bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam 

lingkungan yang kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada. 



Hambatan yang ada menjadi bahan perbaikan bagi Seksi Kefarmasian dan Alkes 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja di masa yang 

akan datang. Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan 

program tahun 2021 sebagai berikut : 

1. Belum lengkapnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan 

teknis dan administratif. Di tingkat provinsi (Dinkes Provinsi Kalbar), jumlah dan 

kualifikasi tenaga teknis kefarmasian sangat kurang. Pada akhir tahun 2020 pada 

seksi ada 3 tenaga apoteker, dan 2 tenaga teknis kefarmasian, 1 orang tenaga 

Serajana Keperawatan dan S2 M.A.P, 1 orang tenaga S.Sos, 1 orang analis dan 2 

orang tamat SMA/setara untuk menjalankan kegiatan baik sumber dana APBD 

maupun APBN. Sementara di tingkat kab/kota permasalahan lebih besar. Akibatnya 

kegiatan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga non kefarmasian. 

2. Penentuan persentase indikator kinerja program masih mengacu kepada program 

pusat Kemenkes Direktorat Jendaral Kefarmasian dan Alkes, belum ada program 

dan kegiatan yang berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. 

3. Masih rendahnya komitmen dan kerjasama dalam membangun sinergis lintas 

program lain, sehingga program kefarmasian seperti berjalan sendiri tanpa 

dukungan program lain. 

4. Adanya DIPA efisiensi yang mengakibatkan pembekuan sementara proses pencairan 

keuangan sehingga mempengaruhi sebagian pelaksanaan kegiatan 

5. Belum terselenggaranya manajemen data dan informasi hasil pelaksanaaan kegiatan 

pencapaian indikator kinerja yang terintegrasi sehingga hasilnya belum dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal. 

D. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi farmasi dan Alat 

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar di pimpin oleh seorang Kepala Seksi di 

bantu oleh Penanggungjawab kegiatan. Disamping itu untuk pengelolaan Obat Publik 

pengelolaannya di berikan kepada Penanggungjawab Instalasi Farmasi. Selengkapnya 

Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian dan Alkes sebagai berikut : 

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
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E. SISTEMATIKA 
 

Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2021  

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang 

sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini 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. 

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 



BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 
 

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalbar didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan Kementerian Kesehatan 

(perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti yang tertuang di dalam Renstra 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan melaksanakaan kebijakan Gubernur 

Provinsi Kalbar melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan 

RPJMD 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 

2018-2023. Antara kedua kebijakan dan program tersebut saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 

salah satunya bersumber dari kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenkes, 

sehingga program dan kegiatan yang ada mendukung pencapaian program 

kementerian kesehatan termasuk di dalamnya Program Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan. Program kefarmasian dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalbar sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan yang berada di bawah Bidang Sumber Daya Kesehatan. Berdasarkan 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 2018-2023 indikator sasaran yang 

ingin dicapai adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 95% di tahun 

2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi 

peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar, 

peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional melalui pelayanan 

kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi mutu sarana produksi dan 

distribusi kefarmasian, Dalam upaya peningkatan program tersebut diperlukan 

dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan 

alat kesehatan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi 

Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana ada 

3 (tiga)  tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

baru bisa mencapai 2 tujuan meliputi : 

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a. Menyusun regulasi 

perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan 

menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta 

bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional. b. Membangun sistem 

informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat 

kesehatan. c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan 

strategis. d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat 

rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev. 



2. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di peredaran 

Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 90%. 

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a. Menyusun regulasi 

penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat 

kesehatan serta PKRT b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan 

pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri c. Membangun sistem informasi 

dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2015-2019, sasaran Program Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan 

farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang dicapai pada tahun 2019 

adalah: 

1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin 

esensial sebesar 95%. 

2. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang  siap  diproduksi  di 

dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang 

diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sebanyak 73 jenis. 

3. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat 

sebesar 90%. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-

2025, sehingga menjadi sangat penting dan strategis.  RPJMN  2020-

2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam 

RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai 

tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan 

menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki 

kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan 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 wilayah yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

Makmur ditandai oleh: 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara 

 
 
 
 
 
 

 
 



melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan 

respon terhadap ancaman kesehatan global. 2) Kesejahteraan 

masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan 

jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan 

sosial yang lebih menyeluruh. 3) Status kesehatan dan gizi 

masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang 

yang optimal. 4) Meningkatnya produktivitas SDM yang memiliki 

keunggulan kompetitif, berkualitas dan berdaya saing. 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi 

salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan terjangkau seperti diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan 

memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut diperkuat oleh UU 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden 

Nomor 72  Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

(SKN), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, 

baik sebagai kerangka regulasi maupun sebagai landasan dalam 

perencanaan program dan kegiatan. 

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan program kefarmasian dan alat kesehatan. 

Pengaruh lingkungan strategis tersebut bersifat baik global, 

regional, maupun nasional (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi Farmalkes 

 
 

Dalam pemetaan kondisi lingkungan strategis dikemukakan beberapa 

tinjauan makro yang berpengaruh pada pembangunan sektor kesehatan 

secara umum. Selanjutnya dalam perumusan rencana jangka panjang 

Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat  dikaji pola keterkaitan dan  

 

 



pengaruh terhadap kondisi spesifik dalam bidang kefarmasian, alat 

kesehatan dan makanan. Pemetaan kondisi lingkungan strategis antara 

lain adalah: (1) Kondisi Umum Pembangunan Kesehatan (2) Kondisi 

Sistem Kesehatan Nasional; (3) Kondisi Kemandirian Industri Farmasi 

(4) Kondisi Penyediaan dan Penggunaan Obat (5) Kondisi Teknologi 

Informasi (6) RENSTRA Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 

 
B. PERJANJIAN KINERJA 

 
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Pengelola 

Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN DAN REALISASI ANGGARAN 

 
Berdasarkan hasil kegiatan selama Semester I I tahun 2021, realisasi anggaran 

satker 139007 (07) seksi kefarmasian dan alkes beru sekitar 43.75%. Adapun rincian 

kegiatan yang sudah terlaksana dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN 

URAIAN 
KEGIATAN 

PAGU REALISASI ANGGARAN  Ket 

DEKONSENTRASI Sisa Dana 

KEUANGAN FISIK  

    Rp % %  

 PROGRAM 
KEFARMASIA
N DAN ALAT 
KESEHATAN 

       

 Melaksanakan 
Monitoring 
ketersediaan Obat 
dan Vaksin 

Perjalanan 
Dinas/ 
Monitoring 

136.665.000 65.090.000 47.62 60,00 71.575.000  

 Melaksanakan 
Inspeks Sarana 
Distribusi yang 
dibina 

Perjalanan 
Dinas/ 
Inspeksi 

19.060.000 4.380.000 22.98 45,00 14.680.000  

 Melaksanakan 
reviu dana alokasi 
khusus (DAK) sub 
bidang pelayanan 
kefarmasian dan 
reviu 
pemutakhiran 
data kefarmasian 
dan alkes 

Pembinaan/ 
Pertemuan 
kab/kota 

61.876.000 47.866.500 77.36 100,00 
 

14.009.500 
 

 

 Memberikan 
dukungan 
administrasi 
kegiatan 
dekonsentrasi 
program 
kefarmasian dan 
alat kesehatan 

Memberikan 
dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
teknis 

92.089.000 18.144.000 19.70 30 73.945.000 
 

 



Realisasi anggaran pada Semester I pada tahun 2021 sebesar Rp. 135.480.500 

(Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus 

Rupiah) atau sekitar 43.75%. Adapun dokumentasi hasil kegiatan semester I pada 

tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

1. Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan vaksin di Kab/kota 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Gambar1. Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan vaksin di Kab/kota 
 
Kegiatan Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan vaksin di Kab/kota adalah 

kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Pelayanan 

Kefarmasian diadakan di 14 Kabupaten/Kota, dengan mengunjungi Instalasi Farmasi 

Kabupaten/Kota, Puskesmas, Apotik dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS. 

sesuai dalam juknis indikator kinerja kegiatan Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes dan 

Dit. Pelayanan Kefarmasian untuk mengetahui data ketersediaan obat dan vaksin serta 

pencapaian program pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotik dan Rumah Sakit.  

      Melakukan pengecekan administrasi sarana 

1. Melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana penyimpanan Obat dan 
vaksin 

2. Melakukan pengecekan standar operasional kegiatan 
3. Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan obat dan vaksin di 

sarana pelayanan seperti puskesma, Rumah sakit dan Apotek PRB 

4. Mengetagui kendala-kendala di lapangan terhadap ketersediaan dan 
jaminan mutu dalam penyimpanan sediaan farmasi obat dan vaksin 

 
 



2. Melaksanalan Inspeksi Sarana Produksi Alkes Dan PKRT dan  Sarana Penyalur Alat 
Kesehatan 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Gambar Inpeksi Pada Sarana Penyalur Alat Kesehatan 
 

Kegiatan inspeksi ke sarana Produksi Alkes Dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat 
Kesehatan adalah kegiatan yang kali pertama dilakukan pada tahun 2020. Hal ini 
karena masih banyaknya sarana penyalur alat kesehatan yang belum memenuhi syarat 
sehingga bisa mempengaruhi mutu pengelolaan alkes maupun PKRT nya. Kegiatan 
inspeksi yang dilakukan antara lain : 

a. Melakukan pengecekan administrasi sarana 
b. Melakukan pengecekan kondisi sarana 
c. Melakukan pengecekan standar operasional kegiatan 
d. Melakukan pengecekan terhadap produk yang diedarkan apakah sesuai dengan 

izin yang dikeluarkan 

3. Melaksanakan reviu dana alokasi khusus (DAK) sub bidang pelayanan kefarmasian dan reviu 
pemutakhiran data kefarmasian dan alkes 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar  3. Melaksanakan reviu dana alokasi khusus (DAK) sub bidang pelayanan 
kefarmasian dan reviu pemutakhiran data kefarmasian dan alkes 

 tanggal 17-19 Maret 2021 



Kegiatan Melaksanakan reviu dana alokasi khusus (DAK) sub bidang pelayanan 

kefarmasian dan reviu pemutakhiran data kefarmasian dan alkes merupakan Kegiatan 

Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu 

Pemutahiran Data Kefarmasian dan Alkes dilakukan melalui metode pertemuan, ceramah 

dan diskusi interaktif membahas pengelolaan data dari masing-masing Kabupaten /Kota dan 

terakhir dilakukan Desk Ketersediaan data yang ada di masing-masing Kabupaten /Kota 

tersebut setelah itu di lakukan Monitoring Pelaksanaan DAK di Kab/Kota dan dilaksanakan 

secara Swakelola  

kegiatan ini diperlukan informasi kesehatan dalam mengelola Data Sarana 

Kefarmasian dan Alkes, Data Tenaga Farmasi, Data Realisasi DAK, Data Instalasi 

Farmasi Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 
 

Tujuan kegiatan: 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan Ketrampilan tenaga kesehatan yang bertugas 

mengupdate data melalui aplikasi SIMADA. 

2. Dinas Kabupaten/Kota harus melaporkan secara berkala dan berjenjang sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DAK sub bidang Pelayanan 

Kefarmasian tahun 2019 Melalui Aplikasi SIMADA DAN E-RENGGAR. 

3. Dinas Kesehatan Provinsi harus melakukan verifikasi data yang di input oleh dinas 

kabupaten/kota sehingga data yang di input benar-benar akurat. 

4. Dinas Kabupaten/Kota pengusulan Dana DAK Kab/kota harus mempertimbangkan 

Skala Prioritas sehingga dana yang diajukan Rasional dengan mempertimbangkan 

usulan dan kemampuan penyerapan anggaran. 

5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota harus melakukan pengelolaan pelayanan 

kesehatan baik dari aspek koordinasi maupun kepentingan monitoring atau 

pemantauan data yang dilaksanakan secara  terpadu dan terencana 

 



BAB IV 

PENUTUP 

Laporan capaian kinerja satker 139007 (07) Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung 

jawaban atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja seksi 

kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2021 semester I sekitar 43.75%.  

Keberhasilan kinerja Seksi Kefarmasian dan Alkes tahun 2021 ini diharapkan 

dapat menjadi evaluasi bagi perencanaan pada tahun berikutnya dan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam 

penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan 

yang akan datang. 


