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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  di dalam mencapai 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Selatan  adalah bagian dari tujuan Kementerian Kesehatan  2020-

2024 yaitu tujuan ke-3 (tiga) “Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat”. 

Terkait dengan tujuan tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan bidang Kesehatan. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Selatan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok tujuan yaitu:  

1. Meningkatkan manajemen fungsional yang integratif, transparan, dan akuntabel.  

2. Meningkatkan manajemen sumber daya yang dapat mendorong peningkatan kinerja 

produktivitas dan profesionalitas sumber daya manusia serta mengembangkan 

kelembagaan yang efektif dan efisien.  

3. Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan menyediakan 

informasi publik yang akurat dan handal.  

 

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggambarkan capaian 

kinerja dan realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengencalian 

Penyakit. Dari 9 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2020 yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan 

Direktur Jenderal P2P, terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang mencapai atau 

melebihi target dan 4 indikator tidak mencapai target yaitu: 

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

58.73% target 77%, dengan capaian kinerja 76.27% 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC, tercapai 124 % dari target 

80% sehingga capaian kinerja 87.7% 

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

tercapai 64% dari target 92,9%, dengan capaian kinerja 69.57%. 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat tercapai 84% dari target 87%, dengan 

capaian kinerja 96,55%. 



 

 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar tercapai 98,30% dari 

target 95% sehingga capaian kinerja 103,47% 

6. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM Filaria, tercapai 1 kab dari 

target 1 kabupaten sehingga capaian kinerja 100% 

7. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker dari target 9 Kab/Kota 

tercapai 9 Kab/Kota dengan capaian 100% 

8. Persentase ODGJ yang mendapatkan Pelayanan dari target 10 % tercapai 10 % 

dengan capaian kinerja 100%. 

9. Nilai kinerja pengangggaran tercapai 92.34% dari target >80% sehingga capaian 

kinerja sebesar 115% 
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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. 

 

Kasus Covid pertama kali masuk wilayah Kalimantan Selatan sejak tanggal 22 

Maret 2020, kemudian terjadi peningkatan kasus pada bulan Juni-Agutus 2020. Saat ini 

jumlah total kasus di Kalimantan Selatan per tanggal 19 Pebruari 2021 berjumlah 

20.439 (AR= 474,89 per 100.000 penduduk, CFR= 3,43 %, CRR= 88,09%) dan kasus 

aktif berjumlah 1.733 (8,48 %). Sehingga peningkatan kasus Covid ini berdampak pada 



 

 

 

program-program kegiatan lainnya di dinas kesehatan seperti TB, DBD, ISPA, Malaria, 

Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya Refocusing anggaran dan juga karna petugas di 

fasyankes FKTP/Puskesmas mempunyai beban kerja yang lebih banyak dan saat ini 

lebih banyak melakukan kegiatan penanganan Covid-19. 

Dalam rangka penanggulangan Penyakit Covid-19 Tim Surveilans Provinsi 

melakukan koordinasi dan Bimbingan serta Monitoring dalam rangka 3 T ( 

Trasing,testing dan Treamment ) yaitu melalui pelatihan pengambilan specimen 

berkoordinasi dengan labkes provinsi.Melakukan testing swab masiv upaya pemerintah 

Provinsi sejak april satu buah Lab PCR di BBTKL, hingga dilakukan pengembangan 

menjadi 15 lab pemeriksa specimen dalam rangka percepatan pemeriksaan hasil 

specimen.Mengurangi dan mencegah penularan pemerintah provinsi melakukan upaya 

pengembangan pada orang – orang terkompirmasi positif Covid-19 dengan 

mengkarantina pada 5 karantina yang dikelola provinsi dan 13 karantina khusus di 

kab/kota. 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 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 Kalimantan Selatan 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 
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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 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. 



 

 

 

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 
 
Visi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri dan 

Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.” Visi 

tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada 

dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil) 

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan 

kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan 

berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam 

menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua 

penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai 

perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan. 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan dari Gubernur dan Wakil 

Gubernur tahun 2016-2021, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

menindak lanjuti dari visi, misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan 

Selatan terutama Bidang Kesehatan. Utamanya misi ke I yaitu “ Mengembangkan 

Sumber Daya Manuasi Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil”.  Keberhasilan suatu 

bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. 

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk 

menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat 

Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan 

dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi.  Untuk itu, upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang 

mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang 

tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.  

Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, 

sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia agamis. 
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1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

11Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat   Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan 

Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, 

tugas, fungsi dan tatakerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Selatan 

serta Peraturatan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2017 

tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di 

atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat; 

c. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit; 

d. Pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan; 

e. Pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan; 

f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan 

g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

    Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

2.     Struktur Organisasi. 
 

Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

adalah sebagai berikut : 

a. Sekretariat;  

b. Bidang Kesehatan Masyarakat;  

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  

d. Bidang Pelayanan Kesehatan;  

e. Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan;  

f. Unit Pelaksana Teknis; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional.  



 

 

 

 

1.4 Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan 

ProvinsiKalimantan Selatan dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 

6 orang, seksi pengendalian penyakit 9 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan 

keswa 7 orang. 

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan 
 
No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 SD 0 0 0

2 SLTP 1 0 1

3 SLTA 0 2 2

4 D-I 0 0 0

5 D-II 0 0 0

6 D-III/Akademi 0 2 2

7 D-IV 0 0 0

8 S-1 3 7 10

9 S-2/Spesialis 3 3 6

10 S-3 0 1 1

7 15 22JUMLAH  
 

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional. 
 
No. Tingkat Esselon Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Jabatan Pimpinan Tinggi

a. Utama

b. Madya 0 0 0

c. Pratama 0 0

2 Administrator 0 0 0

3 Pengawas 0 0 0

4 Pelaksana 0 0 0

5 Fungsional Tertentu 0

a. Epidemiologi Kesehatan 3 3 6

b. Pranata Komputer 0 0 0

c. Penyuluh Kes. Masyarakat 0 0 0

d. Arsiparis 0 0

e. Administrator Kesehatan 0 0

f. Nutrisionis 0 0

g. Perawat 0

3 3 6JUMLAH  
 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab 1. 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 2. Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020. 

3. Bab 3. Akuntabilitas Kinerja 
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a. Capaian Kinerja OrganisasiSub 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 4. Penutup 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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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: 
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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 6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan - 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

melakukan pencegahan perokok 

usia < 18 tahun 

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 

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 

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 

deteksi dini kanker 

 

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 

7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

 



 

 

 

Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 

Papua dan Papua Barat 

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 

- 

11. Jumlah kabupaten/kota yang 13. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi - 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

mencapai eliminasi penyakit 

infeksi tropis terabaikan 

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 
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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 Kalimantan Selatan dengan 

Ditjen P2P telah ditandatangani dan didokumentasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

(memilih indikator yang sesuai dengan PK TA 2020 terupdate)   

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 

1 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini 

kanker 

9 kab/kota 

  8.  Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan 10% 

 2 Terkelolanya anggaran 

pencegahan dan pengendalian 

penyakit yang efisien dan 

akuntabel 

9.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 
 

No Kegiatan  Anggaran 

1.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 511.089.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan 

Zoonotik 

Rp. 954.420.000 

3.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 449.280.000 

4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 566.425.000 

5.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Rp. 285.070.000 

6.  Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan 

Napza 

 

Rp. 153.780.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL 

Rp. 2.920.064.000 
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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: 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA 

1 Persentase orang dengan HIV-AIDS yang 

menjalani terapi ARV (ODHA on ART) 
77% 58,73 76,27% 

2 Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai 

standar 80% 87,7% 109,60% 

3 Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan 

Imunisasi Dasar Lengkap 
92,90% 64% 68,89% 

4 Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 84% 96,55% 

5 Persentase kasus malaria positif yang diobati 

sesuai standar 95% 98,30% 103,47% 

6 Jumlah kabupaten/kota endemis yang 

melakukan POPM filariasis 
1 kab 1 kab 100% 

7 Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi 

dini kanker 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 100% 

8 Persentase ODGJ Yang mendapatkan 

Pelayanan 
10% 10% 100% 

9 Nilai kinerja penganggaran > 80 % 92,34 % 115% 

Rata-rata Capaian 96,64% 

 

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 

 

▪ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 



 

 

 

 

Pencapaian target indikator Persentase kasus HIV yang diobati tahun 2020 

mencapai 58.73 %, yang berarti tidak mencapai  target yang ditetapkan 

nasional maupun provinsi. Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 

77 %. 

Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu capaian kinerja ini terus meningkat 

dan diharapkan sampai tahun 2023 Indikator ini mampu mencapai 90 %. 

 

 
 

Persentase capaian tahun 2018 : 72% , tahun 2019 ; 74,21 %, tahun 2020 ; 

58.73 %, Tidak tercapainya target ini tidak terlepas dari  kurangnya sistem 

layanan ART pada Fasilitas Layanan Kesehatan yang telah di setting menjadi 

layanan ART (Anti Retroviral Treatment), terdapat 6 Rumah Sakit ART di 

Kalimantan Selatan yang berkontribusi dalam akselerasi indikator ini. 

 Mempertahankan ODHA untuk tetap On ARV dan terus 

meningkatkan cakupan, di Kalsel di lakukan melalui srategi:  
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a. Meningkatkan Kualitas Konselor, khususnya dalam proses 

konseling kepatuhan minum obat. 

b. Memastikan mekanisme atau SOP layanan ARV ramah terhadap 

klien 

c. Memastikan rantai distribusi ARV dari Program atau Gudang 

Farmasi ke Fasyankes dan seterusnya ke klien berjalan secara 

baik. 

 

Peningkatan jumlah ODHA yang mengetahui status HIV nya sejalan 

dengan peningkatan jumlah inisiasi ARV pada ODHA. Penerapan SUFA 

(strategic use of ARV) dengan tujuan memperluas inisiasi dini ART, 

untuk segera mendapatkan pengobatan ARV berapapun jumlah CD4 nya 

pada kelompok populasi kunci (WPS, Penasun, Waria, LSL) dan 

kelompok khusus (ibu hamil, pasien ko-infeksi TB-HIV, pasien ko-infeksi 

Hepatitis B-HIV, dan ODHA yang pasangan tetapnya HIV negatif); 

meningkatkan jumlah ODHA yang memenuhi syarat mendapatkan ART 

sehingga jumlah yang mendapatkan terapi ARV juga meningkat. Selain 

itu upaya dalam meningkatan jumlah petugas kesehatan dan layanan 

terlatih PDP (Pengobatan Dukungan dan Perawatan) HIV. 

 
▪ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Persentase orang dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA 

on ART ) pada tahun 2020 dengan capaian 58.73 % , jika dibandingkan 

dengan target Nasional sebesar 40 % sudah mencapai target. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

Upaya – upaya yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator ini : 

- Validasi data HIV AIDS dan PIMS  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Indikator ini tidak dapat tercapai karena adanya pandemic covid-19 sehingga 

menyebabkan pelayanan di fasyankes tidak berjalan maksimal kurangnya peran 

dan kontribusi semua pihak atau stakeholder dalam memberikan pelayanan dan 

menjalankan program pengendalian HIV AIDS di Kalsel. Sinergitas Unsur 



 

 

 

Pemerintah, Swasta, masyarakat dan LSM serta Kelompok/Komunitas sangat 

menentukan tingkat kinerja 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Dalam pencapaian indikator ini ada beberapa masalah yang dihadapi antaralain 

adanya pandemi covid-19 dimana pelayanan tidak berjalan secara maksimal 

adanya pembatasan social dan kekhawatiran petugas dalam pemeriksaan 

terhadap penderita HIV . 

g. Pemecahan Masalah  

Memberikan edukasi kepada petugas pelaksanan di fasyankes untuk melakukan 

pemeriksaan dengan menggunakan APD lengkap 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator  Persentase orang dengan HIV AIDS yang menjalani terapi 

ARV on ART sebesar 76.27 %, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian 

relaisasi Anggaran layanan HIV AIDS 97,32%  sehingga capaian indikator ini 

tidak efesien dengan efesiensi sebesar – 21,05%, karena capaian kinerja lebih 

kecil dari relisasi Anggaran 

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 
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Presentase Kasus TB yang di tatalaksana sesuai standar tahun 2020 

mencapai 87,7 %, bila dibandingkan dengan target 80 %, maka capaian 

kinerja tahun ini 109 %, tetapi tetap perlu dilakukan berbagai kegiatan 

pendukung agar tatalaksana TB di Kalsel dapat ditingkatkan lebih baik lagi 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

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

 

 
Diliat dari capaian indikator dari tahun 2018 sebesar 99,9 % tahun 2019 

sebesar 98,7 % hingga tahun 2020 sebesar 87,7 % mengalami penurunan. 

Di tahun 2020 mengalami penurunan 11 % jika dibandingakn dengan 

tahun 2019  

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi. 

Peresentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar tahun 2020 

mencapai 87,7 %, bila dibandingkan dengan target Renstra Kementerian 

Kesehatan 90 %, maka capaian kinerja tahun ini masih dibawah target. 

▪ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Peresentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar tahun 2020 

mencapai 87,7 %, jika dibandingkan dengan target nasional 90 %, maka 

capaian kinerja belum mmencapai target 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

- Orientasi Tatalaksana TB RO 

- Surveilans Aktif TBC 



 

 

 

 

Upaya akselerasi yang dilakukan program nasional sejak pertama kali 

diputuskannya DOTS sebagai strategi penanggulangan TB di Indonesia 

selama kurun waktu 8 tahun pertama (1999-2007) menunjukkan peningkatan 

yang signifikan, Ekspansi laboratorium pemeriksaan TB, Ekspansi fasilitas 

pelayanan TB resistensi obat, Peningkatan akses sangat diperlukan untuk 

dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien TB RO. Sampai dengan 

saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan TB RO dilaksanan di Fasyankes 

Rujukan TB RO yang ada di 34 Provinsi. Tingginya jumlah kasus yang ada 

dan terbatasnya layanan TB RO berpengaruh terhadap akses layanan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan pasien TB RO. Untuk 

mendekatkan akses, meningkatkan cakupan layanan dan keberhasilan 

pengobatan pasien TB RO perlu dilakukan perluasan penyelenggara layanan.  

 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Upaya ekspansi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) guna 

meningkatkan lebih banyak kasus TB yang ditemukan dan diobati, serta peran 

pengawas menelan obat dan fasilitas layanan kesehatan yang semakin baik, 

selain itu mutu pengobatan TB harus dipertahankan dengan baik. Hal ini 

terlihat dari angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) yang dapat 

dipertahankan minimal 90% sejak tahun 1999. 

Perbandingan 3 tahun. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

Beberapa masalah yang di hadapi dalam pencapaian indikator ini diantaranya; 

1.Meningkatnya epidemi kasus TB resisten obat. 2. Belum semua kasus TB 

berhasil dijangkau dan dilaporkan terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Lanjutan (Rumah Sakit). 3. Pendekatan yang terlalu sentralistis dan global. 4. 

Sebagian besar Kab/Kota belum mempunyai komitmen politis yang ditandai 

dengan adanya peraturan daerah dan peningkatan anggaran untuk P2TB. 5. 

Lemahnya aspek manajemen program. 6. Meskipun pendanaan pemerintah 

pusat meningkat, kontribusi anggaran dari provinsi dan kabupaten untuk 

pengendalian TB masih tetap minimal di kebanyakan daerah. 7. Masih 

lemahnya kemitraan yang bersifat sinergis terutama dengan sektor swasta . 
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g. Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah yang dilakukan dalam mencapai indikator ini dengan 

melaksanakan kegiatan yang berdasarkan 6 strategi yaitu: Penguatan 

Kepemimpinan Program TB di Kabupaten/Kota, Koordinasi oleh pemerintah 

dengan peta jalan eliminasi yang jelas dan diperkuat dengan regulasi, 

Kolaborasi multisektoral dan koalisi yang kuat dengan organisasi masyarakat, 

Peningkatan pembiayaan, terutama dari pendanaan bersumber dalam negeri, 

Koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai kinerja. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator Persentase kasus Tb yang ditatalaksana sesuai standart 

sebesar 109% jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi 

Anggaran Layanan Pengendalian Penyakit TBC sebesar 92,45% berarti 

terdapat efesiensi sumber pembiayaan sebesar 16,55 % 

3. Indikator: Persentase anak 0-11 tahun 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 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 



 

 

 

 
Presentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap 

tahun 2020 mencapai 64 %, bila dibandingkan dengan target 92,9 %, maka 

capaian kinerja tahun ini 68,89 %, terjadi penurunan di tahun 2020 

disebabkan karena adanya pandemi covid19 & dampak dari bencana alam 

yang membuat tidak optimalnya kinjer petugas dalam kegiatan imunisasi. 

 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

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

 
Realisasi kinerja 2018 capaiannya 84,8 dan tahun 2019 capaiannya 86,1 

sedangkan tahun 2020 capaian sementara 71.1 % terjadi penurunan 

capaian tahun 2019 di abndingkan dengan tahun 2020 sebanyak 15.30 % 

disebabkan karena faktor pandemi covid19 yang mempengaruhi proses 

pelayanan. 
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Jika dibandingkan dengan target renstra kemenkes RI masih tahun 2020 

yaitu  92.9 % maka target yang tidak tercapai sebanyak 21.8 % Pencapaian 

kinerja tersebut di bandingkan dengan target nasional dalam Upaya yang 

dilakukan untuk mencapai indikator  

Upaya – upaya yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator ini : 

- Pendampingan Penemuan suspect campak,AFP dan PD3I lainnya 

- Surveilans Aktif RS dan Yankes Swasta 

- Pelaksanaan Surveilans CRS RS Sentinel 

- Advokasi,Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi 

- Orientasi pelaksanaan imunisasi Rutin 

- Surveilans KIPI 

- Suvervisi Supportif 

- Monitoring kualitas data imunisasi dan efektivitas Pengelolaan Vaksin 

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Indikator ini tidak dapat tercapai karena: 

1. Berhentinya layanan Posyandu dilapangan tanpa batas waktu. 

2. Orang tua yang tidak berani membawa anak nya ke Fasilitas 

pelayan Kesehatan Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 

imunisasi. 

3. Beban kerja petugas imunisasi yang juga terlibat aktif dalam 

penangan covid 19 di puskesmas  

4. Adanya kekosongan vaksin IPV dan baru tersedia dibulan 

September 2020 

5. Kurangnya dukungan dari lintas sektor dalam pelaksanaan 

imunisasi rutin. 

 

Upaya penguatan yang dilakukan  

1. Dengan melakukan validasi data capaian imunisasi secara berkala 

dan melakukan feedback ke Kabupaten/Kota  

2. Melakukan evaluasi cakupan ditingkat puskesmas dan tentukan 

langkah- langkah untuk meningkatkan cakupan. 



 

 

 

3. Menyusun strategi agar pelayanan imunisasi di masa Pandemi tetap 

berjalan dan dapat meningkatkan capaian kinerja. 

4. Memantapkan dan meningkatkan kerjasama lintas program dan 

lintas sektor (PKK, Camat, Kades, Tokoh agama, Tokoh 

masyarakat) dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Anak.  

5. Mendiskusikan dengan LP/LS di tingkat Kabupaten dan Tingkat 

Puskesmas bersama Camat dan Kepala Desa, agar pelayanan 

imunisasi dapat tetap berjalan untuk memberikan perlindungan 

optimal kepada anak 

 

e. Kendala/masalah yang dihadapi  

Kendala/masalah yang dihadapi meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal diantaranya Adanya Pandemi Covid19, Penururnan kepercayaan 

masyarakat pasca kampanye MR, kurangnya  dukungan lintas sektor yaitu Toga 

dan Toma, Pemberitaan media massa yang tidak berimbang  bahkan cenderung  

berita bohong tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Masih ada kontroversi 

mengenai halal dan haram vaksin . 

 

Sedangkan faktor kendala Internal diantaranya kurangnya pemanfaatan hasil  

pemantauan program  imunisasi, belum optimalmya KIE imunisasi, Perencanaan 

DAK non fisik tidak berdasarkan analisa masalah, kurangnnya pembinaan dan 

anggaran kegiatan di Kabupaten/Kota, belum semua petugas imunisasi di 

puskesmas mendapatkan pelatihan imunisasi yang terakreditasi, pendataan 

sasaran di tingkat desa /puskesmas tidak valid. Posyandu tidak berjalan.  

f. Pemecahan Masalah  

Upaya Pemecahan Masalah dalam meningkatkan realisasi pencapaian 
target kinerja 
1. Pembentukan tim assistensi untuk advocacy kepada pihak –pihak yang 

belum mendukung program imunisasi  

2. Berkordinasi dengan promosi kesehatan dalam upaya memberikan 

edukasi yang benar tentang program imunisasi kepada masyarakat 

3. Bekerjasama dengan Dinas Kominfo dalam kegiatan menyebarkan 

informasi tentang program imunisasi kepada masyarakat 
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4. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan terakredaitasi kepada 

pengelola imunisasi di Kabupaten dan Puskesmas 

5. Dengan melakukan validasi data capaian imunisasi secara berkala dan 

melakukan feedback ke Kabupaten/Kota  

6. Melakukan evaluasi cakupan ditingkat puskesmas dan tentukan langkah- 

langkah untuk meningkatkan cakupan. 

7. Menyusun strategi agar pelayanan imunisasi di masa Pandemi tetap berjalan 

dan dapat meningkatkan capaian kinerja. 

8. Memantapkan dan meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor 

(PKK, Camat, Kades, Tokoh agama, Tokoh masyarakat) dalam rangka 

pelaksanaan pemberian pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.  

9. Mendiskusikan dengan LP/LS di tingkat Kabupaten dan Tingkat Puskesmas 

bersama Camat dan Kepala Desa, agar pelayanan 

 

g. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap sebesar 64%, dicapai dengan Anggaran layanan Imunisasi 

Kabupaten /kota  sebesar 93,33% sehingga capaian indikator ini tidak efesien 

dengan efesiensi sebesar -29,33%, karena capaian kinerja lebih kecil dari 

realisasi Anggaran. 

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 

▪ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 



 

 

 

 
 

 

Berdasar data, cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa pada tahun 2020 

sebesar 84% dengan capaian kinerja sebesar 96,55%. persentase kasus 

baru kusta tanpa cacat hanya mencapai 84% . Hal ini terjadi karena 

Pandemi Covid 19 menyebabkan penemuan aktif kusta tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal berhubung tenaga kesehatan yang melakukan 

pelayanan di masyarakat lebih fokus dan siaga dalam pencegahan dan 

penanggulangan Covid 19. Penemuan kasus kusta selama masa pandemi 

hanya dilakukan secara pasif yaitu jika ada masyarakat yang datang 

berkunjung ke puskesmas dan di periksa ternyata menderita Kusta.  

 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 
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Data tiga tahun terakhir cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 

selau meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Target 

indikator persentase kasus baru kusta tanpa cacat yang ditetapkan pada 

tahun tahun 2020 adalah sebesar 87 %.  

 Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai eliminasi 

Kusta dengan angka Prevalensi Kusta tahun 2020 sebesar 0,30/ 10.000 

penduduk sesuai dengan Target Nasional/ Renstra yaitu Prevalensi Kusta < 

1/10.000 penduduk. 

 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian 

indkator di atas di antaranya: Intensifikasi penemuan kasus kusta  dan 

Validasi data Cohort.  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan intensifikasi penemuan kasus kusta 

dan frambusia (ICF) telah dilaksanakan secara rutin, terutama pada daerah-

daerah endemis.Pada tahun pertama dan kedua, rata-rata grafik penemuan 

kasus memberikan gambaran terjadinya peningkatan karena banyaknya 

kasus yang ditemukan. Setelah memuncak, grafik penemuan kasus akan 

mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa banyak kasus yang 

sudah diobati sehingga tidak lagi menjadi sumber penularan. Apabila 

kualitas kegiatan penemuan kasus baik dan dilaksanakan secara rutin selama 

beberapa tahun berturut-turut, maka dapat dipastikan akan ada penurunan 

kasus secara signifikan pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, pola 

penemuan kasus akan berubah ke arah yang semakin dini. Penemuan kasus 

yang terlanjur cacat dapat dicegah. Penderita yang ditemukan akan 

mendapatkan pengobatan sedini mungkin sehingga cacat dapat dihindari. 

Di samping itu, beberapa daerah baru memulai melaksanakan kegiatan 

intensifikasi tersebut, sehingga banyak kasus cacat tersebunyi yang baru 

ditemukan.Apabila daerah-daerah tersebut terus melanjutkan kegiatan 

penemuan aktif, maka diharapkan kasus cacat tingkat dua dapat ditekan 

serendah-rendahnya.  



 

 

 

Pada bulan Maret Tahun 2020, terjadi pandemi covid 19. Kegiatan 

Intensifikasi kusta yang sudah direncanakan di beberapa Kabupaten terpaksa 

dibatalkan, hanya 3 kabupaten yang sempat melaksanakan kegiatan 

penemuan aktif kusta ini di awal tahun 2020. Pandemi Covid 19 

menyebabkan penemuan aktif kusta tidak dapat dilaksanakan secara optimal 

berhubung tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di masyarakat lebih 

fokus dan siaga dalam pencegahan dan penanggulangan Covid 19. 

Penemuan kasus kusta selama masa pandemi hanya dilakukan secara pasif 

yaitu jika ada masyarakat yang datang berkunjung ke puskesmas dan di 

periksa ternyata menderita Kusta.  

 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Berikut beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi 

program kusta dan frambusia: a. Sebagian besar daerah kantung kusta kusta 

berada di lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan sulitnya pencarian kasus 

dan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan, b. Sebagian besar 

wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan lintas program dan sektor 

dalam program pencegahan dan pengendalian kusta, c. Belum maksimalnya 

kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta dalam 

menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar, d. Angka 

mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program 

pencegahan dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal, e. 

Belum terpenuhinya kebutuhan akan pelatihan kusta dan frambusia jika 

dibandingkan dengan tingginya kebutuhan akan tenaga terlatih, f. Stigma 

terhadap Penyakit Kusta baik self stigma oleh penderita sendiri, masyarakat 

maupun provider. 

g. Pemecahan Masalah 

Upaya Pemecahan Masalah dalam meningkatkan realisasi pencapaian target 

kinerja; 

Advokasi terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam dukungan penemuan 

kasus kusta untuk daerah daerah sulit, melakukan pelatihan terhadap petugas 

kusta baru 
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h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja indikator Peresentase kasus kusta baru tanpa cacat sebesar 96,55% 

dicapai dengan Anggaran Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta sebesar 96,81%, 

sehingga capaian indikator ini tidak efesien dengan efesiensi sebesar -0,26%, 

karena capaian kinerja lebih kecil dari realisasi Anggaran.  

 

14. 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 

c. Capaian Indikator 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 
Presentase Kasus Malaria Positif yang di yang diobati sesuai standar tahun 2020 

mencapai 98,30 %, bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 95%, 

maka capaian kinerja tahun ini 103,47 %, tetapi tetap perlu dilakukan berbagai 

kegiatan pendukung agar Kasus Malaria Positif yang diobati di Kalsel dapat 

ditingkatkan lebih baik lagi 

i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

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



 

 

 

 
 

Jika diliat dari capaian tiga tahun terakhir presentase Kasus malaria positif yang 

diobati sesuai standart pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 98% 

mengalami penurunan 2% dan pada tahun 2020 sebesar 98,30% lebih meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2019 kenaikan sebesar 0,30%. 

ii. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Capaian indikator Persentase kasus malaria Positif yang di obatai sesuai standar 

pada tahun 2020 dicapai sebasar 98,30% , jika dibandingkan dengan standart 

Nasional target 95 % adanya kenaikan sebesar 3,3% Angka pengobatan sesuai 

standar tidak mencapai 100% dikarenakan ada pasien yang dioabati 

menggunakan lini kedua.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Beberapa upaya dilakukan dalam pencaian indikator ini anatara lain: 

- Diagnosa dan tatalaksana pengobatan malaria 

- Penguatan Surveilans malaria 

- Survei darah Massal malaria 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Kurangnya Pelatihan tatalaksana malaria untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit 

dan Puskemas, termasuk menjaga ketersediaan dan distibusi Obat Malaria, 

merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan pengobtan sesuai 

standar. Hal ini dikarenakan makin banyak dokter di puskesmas dan rumah sakit 

yang mengetahui tatalaksana malaria sesuai standar kemenkes. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini : 1) Pemanfaatan potensi 

mitra, (sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan pasien) belum optimal. 2) 
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Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan keterbatasan sumber daya 

pemerintah. 3) Keterbatasan akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah 

terpencil. 

g. Pemecahan Masalah  

1) Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu - Penerapan sistem jejaring 

public-privite mix layanan malaria 2) Penguatan kemandirian masyarakat 

melalui Posmaldes dan UKBM lainnya. 3) Penguatan kemitraan melalui 

Forum Gerakan Berantas kembali Malaria (Gebrak Malaria). 4) Penguatan 

komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan pemenuhan 

kebutuhan program. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator Persentase kasus malaria Positif yang diobati sesuai standart 

sebesar 103,47%, jika dibandingka antara kinerja dengan capaian realisasi 

Anggaran Layanan Intensifikasi  Eliminasi Malaria sebesar 97,32% berarti 

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 6,15%. 

 

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 

▪ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 



 

 

 

 
Target  Indikator Kinerja tahun 2020 1 kabupaten endemis yang 

melakukan POPM Filariasis dengan capaian 1 kabupaten , capaian kinerja 

sebesar 100 % 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

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

 

 

Target Indikator Kinerja tahun 2018 adalah 3 kabupaten ,2019 adalah 2 

Kabupaten/Kota , 2020 adalah 1 kabupaten endemis Filaria yang 

melakukan POPM, sedangkan capaian kinerja yang berhasil di capai 

adalah 1 kabupaten dengan demikian capaian kinerja adalah 100 %. 

Dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya angka ini relatif konstan, 

artinya sejak pertama memang upaya dilakukan dengan melaksanakan 

POPM di Kabupaten Endemik. 
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d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator:  

- Pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis, 

- Koordinasi Pelaksanaan POPM Filariasis 

- Pendataan sasaran POPM Filaraiasis 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan 

pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis adalah dengan menjadikan 

bulan Oktober sebagai “Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)”. Dengan 

adanya program bulan POPM Filariasis diharapkan seluruh lapisan masyarakat 

dari pusat hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung POMP Filariasis 

di wilayahnya, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi 

terhadap pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia. 

Sosialisasi POPM Filariasis secara intensif dilaksanakan ke seluruh lapisan 

masyarakat serta Lintas Sektor dan Lintas Program terkait untuk meningkatkan 

cakupan dalam minum obat pencegahan Filariasis baik melalui pertemuan 

maupun melalui media KIE 

 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Kendala/Masalah yang Dihadapi 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

minum obat sehingga cakupan POPM Filariasis masih dibawah target (< 65%). 

2) Keterlambatan distribusi obat ke kabupaten/kota sehingga pelaksanaan POPM 

mundur dari waktu yang telah ditentukan. 3) Adanya efisiensi menyebabkan 

berkurangnya dukungan dana dekon dalam membiayai sosialisasi maupun 

operasional POPM Filariasis di daerah 

g. Pemecahan Masalah  

Pemecahan Masalah 1) Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media 

yang efektif dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. 2) Mempersiapkan 

SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, koordinasi serta upaya 

penguatan kapasitas lainnya. 3) Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis 

program eliminasi filariasis di tingkat provinsi, kabupaten, dan puskesmas. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 



 

 

 

Kinerja Indikator Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM 

Filariasis sebesar 100%, jika dibandingka antara kinerja dengan capaian realisasi 

Anggaran Layanan pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan sebesar 

85,69% berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 14,31%. 

 

 

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: Kab/Kota dinilai telah menyelenggarakan deteksi dini 

kanker payudara pada ≥80% populasi penduduk 

c. Capaian Indikator 

 
Berdasarkan data kinerja tahun 2020 realisasi capaian kinerja atas indikator 

ini sudah 100% dari targetnya sebesar 9 Kabupaten/Kota. Angka diatas 

menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini pada tahun 2020 sudah tercapai 

yaitu 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini kanker pada lebih 

kurang 80% wanita usia 30-59 tahun atau wanita yang memiliki riwayat sexual 

aktif. 

 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 
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Target Indikator Kinerja tahun 2018 adalah 7 kabupaten ,2019 

adalah 8 Kabupaten/Kota , 2020 adalah 9 kabupaten, sedangkan capaian 

kinerja yang berhasil di capai pada tahun 2020 adalah 9 kabupaten 

dengan demikian capaian kinerja adalah 100 %. Dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya angka ini menurun dikarenakan adanya pandemi 

COVID19 yang membuat kegiatan pemeriksaan Deteksi Dini Kanker di 

Kabupaten/Kota terhambat/ada yang tidak berani melakukan. 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi. 

Capaian indikator Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini 

kanker pada tahun 2020 dicapai sebesar 9 Kabupaten/Kota , jika 

dibandingkan dengan standart Nasional target 283 Kabupaten/Kota maka 

capaian indikator tahun ini hanya tercapai 3,19% atau belum mencapai 

target Nasional. 

 

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Tercapainya target indikator kinerja sasaran disebabkan oleh masyarakat yang 

mulai menyadari akan pentingnya memeriksakan dini kanker serviks dan 

payudara, kemudian tingginya dukungan PKK, lintas sektor dan lintas program 

dalam promosi dan kampanye bahaya Kanker Leher Rahim. 

e. Kendala/masalah yang dihadapi  

Masih ada beberapa kelompok masyarakat belum menyadari akan pentingnya 

memeriksakan dini kanker serviks dan payudara dan menganggap tabu untuk 

memeriksakan dirinya, Adanya kebijakan pembatasan pengumpulan massa 

sehingga kegiatan Pemeriksaan IVA Test Provinsi pada th 2020 di tiadakan. 



 

 

 

 

f. Pemecahan Masalah  

Meningkatkan  koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dan 

mendorong agar pemerintah daerah dapat mencari sumber Dana lain yang bisa 

mendukung kegiatan pemeriksaan IVA Test dan Payudara Kabupaten / Kota 

untuk  pembelian APD dan meyakinkan masyarakat agar tetap memeriksakan 

diri ke FKTP terdekat. 

 

g. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker 

sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi 

Anggaran Deteksidini Kanker sebesar 99,26% berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar 0,74%. 

8. Indikator: Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan  

a. Definisi Operasional: ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara 

psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, 

tatalaksana awal, meberikan pengobatan dasar dan atau melakukan rujukan bila 

diperlukan. Standar Pelayanan: Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh minimal 1 

orang Dokter Umum/ Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 orang Perawat/ Perawat 

Spesialis Keperawatan Jiwa. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapat layanan 

DI BAGI Jumlah sasaran penderita ODGJ DIKALI 100 % 

c. Capaian Indikator 

▪ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 



37 

 

 

Target indikator kinerja sebesar 10% dengan realisasi 10% yang berarti 

capaian kinerja presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan adalah 

100%. 

 

▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

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

 
▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi. 

Capaian indikator Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan Keswa 

pada tahun 2020 dicapai sebesar 10% , jika dibandingkan dengan standart 

Nasional target 45 % maka capaian indikator tahun ini belum tercapai 

100%. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Mengadvokasi Kabupaten/Kota untuk bisa melaksanakan Pelatihan Tenaga 

Kesehatan Jiwa di masing-masing Kabupaten/Kota nya agar lebih banyak nakes 

yang terlatih.  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Sudah ada tenaga Kesehatan yang dilatih mengenai Kesehatan jiwa dan Napza di 

beberapa Puskesmas. Beberapa Puskesmas telah menyelenggarakan upaya 

kesehatan jiwa dan napza 

 

 

 



 

 

 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Terbatasnya sumber daya di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Adanya Pandemi 

Covid 19 yang berimbas kepada pelaksanaan program di Provinsi maupun 

Kabupaten/ kota, Belum maksimalnya koordinasi lintas program dan lintas 

sektor terkait. 

g. Pemecahan Masalah  

Mendorong Kabupaten/ Kota agar menciptakan inovasi dalam program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa, 

Mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan pencatatan dan pelaporan berbasis 

web, Meningkatkan upaya penyuluhan di masyarakat akan pentingnya 

pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara berkala melalui berbagai media. 

 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Kinerja Indikator indikator Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan 

Keswa sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi 

Anggaran Deteksidini Kanker sebesar 96,88% berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar 3,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Realisasi Anggaran  

1. Pada bagian ini diurai realisasi anggaran masing-masing indicator 

NO INDIKATOR ANGGARAN REALISASI % 
1 Persentase orang dengan HIV 

AIDS yang menjalani terapi ARV 
(ODHA on ART) 

78.020.000 75.930.000 97,32 

2 Persentase TB Yang ditatalaksana 
sesuai Stadart  

226.000.000 208.941.000 92,45 

3 Persentase anak 0-11 bulan yang 
mendapatkan imunisasi Dasar 
lengkap 

287.405.000 268.231.000 93,33 

4 Persentase kasus kustabaru tanpa 
cacat 

145.260.000 140.624.000 96,81 

5 Persentase kasus malaria positif 235.460.000 224.005.000 95,13 
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yang di obati sesuai standar 

6 Jumlah Kabupaten/Kota endemis 
Filariasis yang melakukan POPM 

660.690.000 556.131.000 85,69 

7 Persentase ODGJ yang 
mendapatkan pelayanan Keswa 

153.780.000 148.980.800 96,88 

8 Persentase kabupaten/kota yang 
melaksanakan deteksidini kanker 

201.300.000 199.812.000 99,26 

9 Persentase layanan dukungan 
manajemen dan pelaporan satker 
dekonsentrasi 

285.070.000,- 260.161.000 91,26 

2. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

NO KODE KEGIATAN PAGU REALISASI PERSENTASE 
 

1 2058 
Surveilans dan Karantina 
Kesehatan 

        
511,089,000  

          
442,185,000  86.52 

 

2 2059 

Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tular Vwktor dan 
Zoonostik 

        
954,420,000  

          
846,894,000  88.73 

 

3 2060 

Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung 

        
449,280,000  

          
425,495,600  94.71 

 

4 2061 

Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular 

        
566,425,000  

          
558,301,000  98.57 

 

5 2061 

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Tekhnis 
lainnya pada program 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

        
285,070,000  

          
273,001,000  95.77 

 

6 5837 

Pencegahan dan 
Pengendalian masalah 
kesehatan jiwa dan Napza 

        
153,780,000  

          
150,480,800  97.85 

 

             

    TOTAL 
    
2,920,064,000  

       
2,696,357,400  92.34 
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BAB 4  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan dengan rata –rata  capaian kinerja sebesar 96,64 % 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 9 Indikator 

kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, 

sebanyak 3 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 3 indikator 

telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 3 indikator tidak 

mencapai target dengan pencapaian sebesar 79 %. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  tahun 2020 diketahui bahwa kinerja 

anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 92,34 %, 

dengan realisasi 2.696.357.400 dengan realisasi tertinggi pada Kantor Daerah 

sebesar 99,53% dan realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni 

sebesar 85,41%.  

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 9 indikator, terdapat 4 

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 

1. Capaian kinerja tahun 2020 belum tercapai optimal karena adanya pandemi 

COVID-19, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi.Kalimantan Selatan.akan 

melakukan upaya percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan  petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi  

b. Membuat SOP pelayanan kesehatan pada masa Pandemi 

2. Memetakan daerah bermasalah dan memfocuskan kegiatan program di daerah. 

3. Konsultasi Tekhnis akan dilakukan secara Kontinyu melalui daring dengan 

melibatkanpetugas Kesehatan sampai level Puskesmas. 



 

 

 

4. Berkoordinasi  dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berkontribusi 

untuk menyelesaikan masalah program Kesehatan di Daerah, Menyusun rencana 

kegiatan secara terpadu. 

5. Melukan penilaian anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan efektin dan 

efesien serta memastikan kegiatan focus pada pencapaian target indikator 

 

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

(Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2020 disusun sebagai bahan masukan untuk 

penyusunan perencanaan tahun berikutnya.  
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd, M.Kes 

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes 

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 4.075.619.000 berjanji akan 

mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak pertama. 

 

Pihak kedua 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. 

 Jakarta,  Desember 2019 
 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 
 
 
 
 
dr. Anung Sugihantono, M. Kes 
NIP 196003201985021002 

 
 
 
 
Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd, M.Kes 
NIP 196803111989031003  



 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

   

NO Sasaran NO Indikator Kinerja TARGET 

 1 
  
  
  

Menurunnya penyakit 
menular, penyakit tidak 
menular, serta 
meningkatnya kesehatan 
jiwa 
  

10.  Persentase ODHA baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ARV 

77% 

11.  Persentase cakupan penemuan dan 
pengobatan TBC 

80% 

12.  Persentase anak 0-11 tahun yang 
mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

92,9% 

13.  Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 

14.  Persentase kasus malaria positif yang 
diobati sesuai standar 

95% 

15.  Jumlah kabupaten/kota endemis yang 
melakukan POPM filariasis 

1 
kab/kota 

16.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 
deteksi dini kanker 

9 
kab/kota 

17.  Persentase ODGJ yang mendapatkan 
pelayanan 

10% 

 2 Terkelolanya anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
yang efisien dan 
akuntabel 

18.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 
 

No Kegiatan  Anggaran 

7.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 656.964.000 

8.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 
dan Zoonotik 

Rp. 1.300.000.000 

9.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
Langsung 

Rp. 855.200.000 

10.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular 

Rp. 714.675.000 

11.  Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 
Jiwa dan NAPZA 

Rp. 153.780.000 

12.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Rp. 395.000.000 

 
TOTAL 

Rp. 4.075.619.000 

  Jakarta,       Desember 2019 
   
Direktur Jenderal Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit, 

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 
Selatan 

 
 
dr. Anung Sugihantono, M. Kes 
NIP 196003201985021002 

  
 
Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd, M.Kes 
NIP 196803111989031003 



 

 

 

 

Lampiran 1. Matriks Monitoring Capaian Kinerja Bulanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

           



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  


