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KATA PENGANTAR 

 

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

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

dengan baik. LAKIP Program Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tengah disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman 

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

Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan 

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

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020  

 Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan 

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

Palu, Februari 2020 

Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan capaian 

kinerja dan realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Tengah 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 Sulawesi Tengah dengan 

Direktur Jenderal P2P, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang mencapai atau 

melebihi target dan 6 indikator tidak mencapai target yaitu: 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, tercapai 106% 

dari target 77%, dengan capaian kinerja 137,66% 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC, tercapai 38% dari target 80% 

sehingga capaian kinerja 47,5% 

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

tercapai 87% dari target 93%, dengan capaian kinerja 93,43%. 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat tercapai 95,46% dari target 87%, dengan 

capaian kinerja 109,72%. 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar tercapai 94,95% dari 

target 95% sehingga capaian kinerja 99,94% 

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker dari target 8 Kab/Kota 

tercapai 0 Kab/Kota dengan capaian 0% 

7. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan NAPZA tercapai 4 kab/kota dari 8 kab/kota dengan capaian 50% 

8. Nilai kinerja pengangggaran tercapai 97,82% dari target >80% sehingga capaian 

kinerja sebesar 124% 

9. Rata rata kinerja capaian indikator Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

adalah 84,69% 

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

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

jenis belanja mencapai  97,82% atau sebesar Rp 5.177.976.225 dari total pagu 

sebesar Rp 5.293.261.000.  

  



 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii 
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ iii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iv 
DAFTAR TABEL......................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... vi 
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... vii 

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 
1.1 Latar Belakang.................................................................................................. 1 

1.2 Visi dan Misi .................................................................................................... 3 
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................... Error! Bookmark not defined. 

1.4 Sumber Daya Manusia ...................................................................................... 8 
1.5 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 9 

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 11 
2.1 Perencanaan Kinerja ....................................................................................... 11 

2.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 16 

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 17 
3.1 Capaian kinerja ............................................................................................... 17 
3.2 Realisasi Anggaran ......................................................................................... 52 

BAB 4 PENUTUP ..................................................................................................... 54 
4.1 Kesimpulan..................................................................................................... 54 

4.2 Tindak Lanjut ................................................................................................. 54 

  



 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

No table of figures entries found.  



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

No table of figures entries found. 

  



 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Perjanjian Kinerja TA 2020 

 

Matriks Monitoring Capaian Indikator Kinerja Bulanan  

 

Dan lain nya…... 

 





 

 

1 

 

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. 

 

Isu-isu strategis yang ada di Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi 

Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah Terlindunginya masyarakat dari penyakit, 

kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian 

masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai 



 

 

 

penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko 

terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan 

jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan 

menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 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 Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 

2020 dengan menggunakan anggaran Dekonsentrasi. Laporan kinerja ini merupakan 

pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 28 menyatakan 

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana 

Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan 

Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah 

pusat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan 

dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan 

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Selain itu Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 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. 
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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. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai 

kecenderungan  pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan 

pembangunan kesehatan sebelumnnya, maka dalam Rencana Strategis telah 

ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2016 s.d 2021  yaitu  

“MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMA MENUJU SULAWESI 

TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” artinya adalah suatu 

kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk 

mewujudkan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, sehingga status 



 

 

 

kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah secara perlahan bisa semakin membaik 

dan pada akhirnya maju disegala bidang, bisa mandiri serta berdaya saing di 

kawasan Indonesia timur Indonesia maupun ditataran nasional.  

Mengacu pada misi 5 (lima) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021  dimana 

pernyataan misi tersebut adalah “ Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia 

Yang Berdaya Saing dan Berbudaya” maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tengah menetapkan misi 2016-2021 sebagai beikut :  

1. Menjamin akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan yang 

berkualitas dan berkeadilan   

2. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif. 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya kesehatan  

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang 

harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan 

upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungannya 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 
1.     Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta 

pelaporan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

(2)  Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit;  

c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit;  

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; dan  
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f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit. 

 

(3) Uraian tugas dan fungsi Seksi Surveilans dan Imunisasi  

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, 

serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan 

pembinaan dan pengendalian penyakit menular dan imunisasi 

b. Uraian tugas dan fungsi Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Surveilans 

dan Imunisasi;  

b) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis 

kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;  

c) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

surveilans dan imunisasi;  

d) melaksanakan kebijakan pada kegiatan surveilans dan imunisasi;  

e) melakukan Kegiatan surveilans dan imunisasi;  

f) melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi;  

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; 

dan  

h) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan 

Imunisasi. 

 

(4)  Uraian tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular 



 

 

 

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 

b. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a) mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular;  

b)  menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular;  

c) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular;  

d) pembinaan dan bimbingan teknis Pencegahan Pengendalian Penyakit 

Menular;  

e) melakukan pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular;  

f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan  

g) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular.  

 

(5)    Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

Kesehatan Jiwa dan Napza 

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan 

Jiwa dan Napza mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza. 
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b. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak 

Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a) mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan 

Jiwa dan Napza;  

b) melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan 

pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;  

c) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;  

d) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;  

e) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan 

Jiwa dan Napza;  

f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan  

g) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.  

 

1. Struktur Organisasi 
 



 

 

 

 

1.4 Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Tengah berjumlah 40 orang dengan distribusi pegawai di Seksi Surveilans dan 
Imunisasi berjumlah 7 orang, di seksi Pencegahan dan Pengendalian  Penyakit 
Menular  berjumlah 23 orang,  dan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 
Kesehatan Jiwa dan Napza  berjumlah 10 orang. 
 

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan 
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b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional. 

 

 
 
 
 

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. 
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2. Bab 2. Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020. 

3. Bab 3. Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja 

4. Bab 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; 



 

 

 

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 

melakukan pencegahan perokok 

usia < 18 tahun 

6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 

Layanan Upaya Berhenti merokok (UBM) 

- 

7. Jumlah kabupaten/kota yang 

melakukan pencegahan dan 

pengendalian PTM 

8. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

dini faktor risiko PTM ≥80% populasi 

usia ≥ 15 tahun 

9. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 

deteksi dini kanker 

 



 

 

 

Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

dini penyakit kanker di ≥80% populasi 

usia 30-50 tahun 

10. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 

deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% 

populasi 

8. Persentase kabupaten/kota yang 

mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap anak usia 0-11 bulan 

11. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

12. Persentase anak usai  bulan yang 

mendapat imunisasi lanjutan campak 

rubella 

13. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 

Papua dan Papua Barat 

7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

 

9. Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza 

8. Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan layanan   

9. Penyalahguna Napza yang mendapatkan 

pelayanan rehabilitasi medis 

10. Presentase penderita Depresi pada 

penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan 

11. Presentase penderita Gangguan Mental 

Emosional pada penduduk ≥ 15 tahun 

yang mendapat layanan 

8. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan 

deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan NAPZA 

 

10. Persentase kabupaten/kota yang 

mempunyai kapasitas dalam 

pencegahan dan pengendalian 

KKM 

12. Persentase Kab/Kota yang memiliki 

Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang 

mempunyai kapasitas sesuai standar 

dalam pencegaham dan pengendalian 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

- 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

11. Jumlah kabupaten/kota yang 

mencapai eliminasi penyakit 

infeksi tropis terabaikan 

13. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi 

frambusia 

- 

12. Persentase faktor resiko penyakit 

di pintu masuk yang 

dikendalikan 

14. Persentase faktor resiko penyakit di pintu 

masuk yang dikendalikan 

- 

13. Persentase rekomendasi hasil 

surveilans faktor risiko dan 

penyakit berbasis laboratorium 

yang dimanfaatkan 

15. Persentase rekomendasi hasil surveilans 

faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan 

- 

Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

14. Nilai Reformasi Birokrasi 

Kementerian Kesehatan 

 

16. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup 

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 

Pengendalian Penyakit 

17. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup 

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 

Pengendalian Penyakit 

 

 

9. Nilai Kinerja Penganggaran 
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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 Sulawesi Tengah dengan Ditjen 

P2P telah ditandatangani dan didokumentasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

   

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 

2 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi 

dini kanker 

8kab/kota 

  8.  Persentase 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. 759.482.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 

dan Zoonotik 

Rp. 2.737.734.000 

3.   Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung 

Rp. 880.720.000 

4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 

Jiwa dan NAPSA 

Rp. 

Rp.  

543.345.000 

165.650.000 

5.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Rp. 206.330.000 
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TOTAL 

Rp. 5.293.261.000,- 

 

 

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 indicator : 

1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS baru ditemukan memulai pengobatan 

ARV 

1) Definisi Operasional: Persentase ODHA yang baru ditemukan masuk 

dalam layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang 

memulai terapi Anti Retro Virus 

2) 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. 

3) Capaian Indikator 



 

 

 

 

 

  

Grafik 3.14. Persentase odha baru ditemukan yang memulai pengobatan 

ARV  Tahun 2020 

 

Tahun 2020 indikator Persentase odha baru ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV adalah sebesar 81,77% (ODHA baru pengobatan 305 

orang, ODHA masuk perawatan 373 orang), sehingga bila dibandingkan 

dengan target yang 77,00%  maka capaian kinerja sebesar 106%. 

Target jangka menengah (2020) yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi adalah 77%. 

Standar nasional pada indikator ini sebesar 77%. 

77%
81.77%

106%

Target Capaian Kinerja

Persentase odha baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ARV
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Grafik 3.15. Persentase odha baru ditemukan yang memulai pengobatan 

ARV  Tahun 2018 - 2020 

 

Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan capaian 3 tahun 

kebelakang: 

Tahun 2018 capaian 45,07% dari target 52% 

Tahun 2019 capaian 54.98% dari target 55.00% 

Tahun 2020 capaian 81,77% dari target 77% 

 

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator: 

- Validasi data dinkes/kab/kota/layanan terkait capaian pemeriksaan/ 

skrining, pengobatan, dan logistik. 

- Distribusi logistik pusat ke seluruh kab/kota sesuai dengan 

kebutuhan. 

- Mengeliminasi jumlah kasus Lost to Follow Up (LFU) di setiap 

Fasyankes dengan pertemuan rutin melacak pasien rujukan dan 

memastikan tidak ada identitas ganda yang tercatat. 

- Untuk Fasyankes baru harus menetapkan kebijakan mendorong 

semua ODHA untuk melakukan pengobatan dan memastikan pasien 

mengetahui hak dan kewajibannya.  

52% 55%

77%

45.07%

54.98%

81.77%

2018 2019 2020

Persentase Kasus HIV yang Diobati

Target Capaian



 

 

 

- Memberikan pengertian yang benar terhadap sistem pengobatan dan 

rujukan kepada setiap pasien. 

- Peningkatan kapasitas petugas dan konselor mengenai kepatuhan 

minum ARV bekerjasama dengan PKVHI. 

- Meningkatkan peran LSM dalam dukungan sebaya, pendampingan, 

dan pelacakan kasus LFU. 

5.) Analisa Penyebab Kegagalan 

Pada tahun 2020, selain terjadi perubahan target juga terjadi perubahan 

definisi operasional. Bila pada tahun sebelumnya capaian dihitung 

berdasarkan keseluruhan pasien yang melaksanakan pengobatan anti 

retroviral (on ART) (poin 4.5) dibandingkan dengan pasien yang 

memenuhi syarat (2.4), namun mulai tahun 2020 yang diperhitungkan 

adalah pasien baru yang memulai pengobatan ARV (penjumlahan poin 

3.2) dibandingkan dengan pasien baru yang masuk perawatan 

(penjumlahan poin 1.2). Pada poin 1.2 merupakan keseluruhan pasien 

yang masuk perawatan termasuk pasien rujuk masuk. Pada poin 3.2 

merupakan pasien baru yang memulai pengobatan ARV (inisiasi ARV), 

sedangkan untuk pasien rujuk masuk tidak dihitung melainkan masuk 

dalam poin 3.3. Untuk mencapai target yang ditetapkan dapat dicapai 

dengan memastikan bahwa semua pasien yang masuk perawatan juga 

memulai pengobatan ARV dan pengendalian perpindahan pasien (rujuk 

masuk-rujuk keluar). 

6.) Kendala/masalah yang dihadapi : 

- Sumber daya petugas yang terampil dalam konseling lanjutan seperti 

kepatuhan ARV di setiap layanan hampir tidak ada.  

- Perpindahan pasien masih tinggi terutama bagi layanan dengan beban 

pasien yang tinggi. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk 

pemerataan jumlah pasien pada setiap layanan dan mendekatkan 

dengan tempat tinggal pasien. 

- Kecenderungan pasien tidak ingin melakukan pengobatan di dekat 

tempat tinggal. 
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- Stigma menimbulkan ketakutan untuk memulai pengobatan karena 

kemungkinan diketahui kondisi sebagai ODHA oleh keluarga atau 

lingkungan tempat tinggal pasien. 

- Populasi kunci (LSL, PSP, dan Waria) cenderung berpindah-pindah 

mengikuti perpindahan lokasi mangkal atau karena alasan 

kenyamanan yang dirasakan. 

7.) Pemecahan Masalah:  

- Penguatan konseling sebelum memulai ARV sehingga pasien paham 

akan hak dan kewajiban serta keuntungan melakukan pengobatan 

sedini mungkin. 

- ODHA yang ditemukan melalui pemeriksaan/skrining HIV akan 

menentukan tempat pengobatan yang dirasakan nyaman dan mampu 

untuk dilaksanakan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya 

rujukan/pindah atas permintaan pasien. 

- Upaya peningkatan kapasitas petugas yang terampil dalam konseling 

kepatuhan minum ARV melalui refreshing petugas bekerjasama 

dengan PKVHI. Untuk pengobatan jangka panjang perlu upaya untuk 

mendorong kepatuhan minum ARV (adherence) di setiap Fasyankes 

terutama dengan jumlah pasien yang banyak ataupun sudah lama 

melakukan pengobatan.  

- Telusur kasus LFU dengan koordinasi antar Fasyankes dalam 

kab/kota maupun antar kab/kota. 

- Dalam rangka akselerasi ARV maka akan dilakukan pelacakan kasus 

LFU dengan bantuan dari LSM setempat yang merupakan 

perpanjangan tangan dari Spiritia sebagai pengampu kegiatan 

penjangkauan dan pendampingan ODHA. 

8.) Efisiensi penggunaan sumber daya: 

Capaian Persentase ODHA baru yang memulai ARV adalah 81,77% dari 

target 77%. Nilai kinerja pada program ini adalah sebesar 106%, 

sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit HIV AIDS bersumber APBN sebesar 99.50% 

yang artinya tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya. 



 

 

 

2. Indikator: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

1. Definisi Operasional: Persentase semua kasus TB baru dan kambuh 

(termasuk TB resistan obat) yang diobati dan dilaporkan diantara 

perkiraan insiden TB. 

2. 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 

3. Capaian Indikator 

Grafik 

Case Detection Rate (CDR) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 - 2020 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat angka penemuan kasus TB yang 

ditemukan dan diobati tahun 2020 belum mencapai target. Dari grafik terlihat 

terjadi penurunan penemuan kasus yang signifikan tahun 2019 maupun 2018. 

Penurunan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2020 merupakan 

dampak dari pandemi-19. yang sangat mempengaruhi tatalaksana program 

TBC disemua tingkatan baik diprovinsi, kabupaten/kota dan  ditingkat fasilitas 

kesehatan. 
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Berdasarkan grafik diatas terlihat realisasi Persentase cakupan penemuan 

dan pengobatan TBC tahun 2020 adalah 38% artinya realisasi belum 

mencapai target kinerja yang telah ditentukan yakni 80% dengan capaian 

kinerja adalah 47,5%.  

 

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Beberapa upaya yang dilakukan meningkatkan capaian indikator TBC 

walaupun masih dalam masa pandemi covid-19, diantaranya : 

1. Sosialisasi protokol tatalaksana layanan TBC dalam masa pandemi 

Covid-19, bahwa semua layanan tatalaksana TBC dapat dilaksanakan 

dalam masa pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan, yaitu adanya strategi-strategi pelayanan TBC selama masa 

pandemic covid-19. 

2. Pembinaan program  TBC ditingkat kabupaten dan layanan kesehatan, 

diantaranya : 

- Workshop SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) disemua layanan 

kesehatan PKM dan RS melalui offline (tatap muka) maupun Online 

(virtual meeting) 

- Pelatihan petugas TBC serta pelatihan tenaga laboratorium TBC di 

tingkat FKTP/FKRTL 

- Orientasi tatalaksana investigasi kontak, yang mengundang 

perwakilan PKK setiap kabupaten/kota bertujuan ada tindak lanjut 



 

 

 

dikabupaten/kota penemuan aktif kegiatan investigasi kontak dengan 

melibatkan kader dimasyarakat. 

- Peningkatan kapasitas TBC pada kader di tiga kabupaten, yaitu Kota 

Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. 

- Pembinaan pembentukan jejaring internal di RS mulai dari poli TB, 

laboratorium, farmasi, rekam medis dan poli-poli yang ada di RS 

bertujuan agar semua kasus TBC yang ada di RS dapat terlaporkan. 

-  Kegiatan surveilans aktif berupa penyisiran kasus TBC di RS yang 

dilakukan di 10 RS kab/kota yang mempunyai beban TBC yang 

tinggi. 

3. Distribusi APD berupa masker ke kabupaten kota sampai ditingkat 

fasyankes sejumlah 7.540 box, dimana 15%-20% diperbolehkan untuk 

pemanfaatan pada covid-19 

4. Tersedianya jasa pengiriman tranportasi sputum untuk pemeriksaan 

specimen dahak di laboratorium TCM yang dapat dimanfaatkan di empat 

kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, 

walaupun jumlahnya sangat terbatas. 

5. Perluasan layanan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk deteksi dini 

TBC. Diharapkan semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun 

swasta dapat merujuk pasien terduga TBC untuk pemeriksaan alat TCM 

sehingga kasus TBC dapat terdiagnosis secara dini. 

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Berdasarkan evaluasi capaian indikator program TBC tahun 2020, beberapa 

kendala yang ditemukan sebagai berikut : 

1. Pandemi covid -19 sangat berdampak pada tatalaksana program TBC 

disemua tingkat baik diprovinsi, dikabupaten/kota, sampai ditingkat 

layanan kesehatan. Beberapa dampak yang muncul dalam tatalaksana 

TBC dilayanan kesehatan diantaranya yaitu : 

a.  Tenaga, diantaranya petugas layanan kesehatan puskesmas dan rumah 

sakit fokus untuk penanganan covid-19. 

b.  Kegiatan tidak terlaksana, diantaranya kegiatan penemuan aktif TBC 

tidak dapat dilakukan (deteksi dini, ketuk pintu, investigasi kontak, 
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penyisiran kasus, pelacakan kasus TBC), serta jumlah kunjungan ke 

layanan berkurang karena covid-19. 

c.  Pembiayaan, diantaranya dana operasional PKM teralihkan ke 

penanganan covid-19. 

d.   Laboratorium, kesulitan pemeriksaan terduga TBC di fasyankes pada 

awal pandemi, dimana petugas enggan melakukan pemeriksaan 

laboratorium karena keraguan antara TBC dan covid yang mempunyai 

kesamaan gejala sedangkan APD sangat terbatas. 

e.   Banyaknya pasien TBC khususnya pasien TBC Resisten Obat yang 

lost to follow up atau putus berobat. 

2. Pelaporan TBC tahun 2020 telah menggunakan pelaporan berbasis web 

sehingga menjadi kendala beberapa daerah untuk melakukan penginputan 

laporan karena layanan internet yang tidak tersedia. 

 

6. Kendala/masalah yang dihadapi  

Beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi capaian indikator, sebagai 

berikut : 

a. Perubahan komitmen pemerintah daerah yang fokus pada penanganan 

pandemi covid yang berdampak pada pembiayaan dan tidak dapat 

terlaksananya kegiatan yang menunjang pencapaian indikator 

b. Kualitas bimbingan teknis menurun karena kesulitan melakukan kegiatan 

tatap muka berdampak pada tata laksana di fasyankes tidak optimal. 

c. Menurunnya jumlah kunjungan pasien di fasyankes termasuk terduga 

TBC yang disebabkan antara lain takut tertular covid 

dilayanan,timbulnya masalah sosial yakni ketakutan pasien gejala TBC 

didiagnosis covid 19 

d. Layanan TCM untuk diagnosis masih rendah, utilisasi TCM hanya 18% 

Persen karena rujukan diagnosis antar fasyankes  belum optimal.  

e. Pencatatan dan pelaporan tidak optimal dari segi ketepatan, kelengkapan 

dan validasi, hal ini disebabkan karena kesulitan untuk melakukan 

kegiatan monitoring dan evaluasi program baik melalui pertemuan 

maupun melalui Bimtek serta perubahan sistem pelaporan dari sitt ke 



 

 

 

SITB yang belum optimal dilaksanakan di fasyankes terkendala 

keterampilan petugas serta sinyal internet di daerah 

 

7. Pemecahan Masalah 

Beberapa solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Sosialisasi dan menindaklanjuti surat direktur P2ML tentang protokol 

layanan TBC dalam masa pandemi covid-19 sampai ke tingkat faskes, 

yaitu adanya strategi-strategi pelayanan TBC selama masa pandemic 

covid-19. 

b. Pemantauan pelayanan TBC di fasyankes dan bimbingan teknis pada 

petugas TB tetap dilaksanakan walaupun terbatas dengan menggunakan 

sarana Online. 

c. Pembinaan pembentukan jejaring tatalaksana pemeriksaan pasien 

terduga TBC untuk menggunakan alat TCM. Diharapkan semua 

layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dapat merujuk 

pasien terduga TBC untuk pemeriksaan alat TCM sehingga kasus TBC 

dapat terdiagnosis secara dini. mengingat alat TCM mempunyai 

efektifitas hasil pemeriksaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

mikroskopis.  

d. Bimbingan teknis penggunaan SITB sebagai media pelaporan wajib 

program TBC dilaksanakan disemua layanan kesehatan PKM dan RS 

melalui offline (tatap muka) maupun Online (virtual meeting). 

 

8. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Upaya yang dilakukan untuk mengefisiensi penggunaan sumber daya untuk 

mendukung pencapaian indikator, diantaranya : 

a. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara tatap muka karena covid-19, 

dilaksanakan secara online diantaranya workshop SITB, Workshop 

TCM, evaluasi layanan TB RO. 

b. Penemuan aktif yang dapat terintegrasi dengan kegiatan PIS-PK 



27 

 

 

c. Pelaksanaan kegiatan yang terpadu dengan program terkait, yaitu 

kolaborasi perencanaan TB HIV dan Validasi data TB HIV.  

d. Pelaksanaan supervisi terpadu 

 

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 

Perbandingan antara target dan realisasi persentase anak usia 0 – 11 bulan yang 

mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 Tahun 2020 capaian indikator  86.8 % adalah sebesar  52.413 anak,( dibawah 

target ), capaian tahun ini menurun jika dibandingkan capaian 3 tahun 

kebelakang, hal ini tidak sejalan dengan target tahun 2020.  

 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 

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



 

 

 

 

Bila dilihat dari grafik  di atas bahwa  realisasi persentase anak usia 0 – 11 

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang sangat signifikan DI Banding dua tahun terakkir yaitu tahun 

2018 dan tahun 2019 

 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 

target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

 

 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Indikator program imunisasi yaitu persentase anak usia 0-11 bulan yang 

mendapat imunisasi dasar lengkap dengan pencapaian 86.8 % atau 52.413 

anak dengan target 92.9% pada tahun 2020. Bisa diartikan bahwa masih 

sekitar 7991 anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap (HB0 s/d MR). 
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Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 

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

persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tiga 

tahun terakhir adalah : Tahun 2018 : Capaian = 90,1% dan target = 92,5%. 

Tahun 2019 : Capaian = 92,8% dan target = 93%. Tahun 2020 : Capaian = 

86.8% dan target 92.8% .Sasaran menggunakan sasaran pusdatin (pusat). 

Dengan peningkatan target 0,5% setiap tahunnya. 

  

 

 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 

target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. Realisasi kinerja yang sudah diakukan adalah sweeping ditingkat 

puskesmas, pengelolaan rantai dingin atau manajemen penyimpanan vaksin 



 

 

 

sesuai standar WHO, pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk mengetahui 

daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah berdasarkan perhitungan 

pencapaian indicator IDL (Imunisasi Dasar Lengkap), pengelolaan data 

imunisasi secara berjenjang dari tingkat puskesmas, kabupaten hingga 

provinsi dalam rangka sinkronisasi data yang berkualitas berdasarkan 

pencatatan dan pelaporan dari hasil pelaksanaan imunisasi di posyandu. 

Capaian kinerja dari realisasi tersebut adalah tercapainya target Imunisasi 

Dasar Lengkap setiap anak mulai dari HB0, BCG, Polio, DPT-HB-Hib, IPV dan 

MR. sampai dengan saat ini pencapaian indicator presentase anak usia 0-11 

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap adalah 86.8 % dengan target 

RPJMN/nasional 92.8 % sesuai data sasaran bayi pusdatin. Artinya masih ada 

sekitar 6 % atau sekitar 7991 anak usia 0-11 bulan yang belum mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap 

 

 

 

 

 

 

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Pencapaian target capaian indicator persentase anak usia 0 – 11 bulan pada 

tahun 2020 adalah 86.8 % dengan target indicator tahun 2020 adalah 92.9 %. 

Selisih jumlah sasaran Imunisasi dari jumlah anak yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap adalah 7991 anak di provinsi Sulawesi tengah dengan 
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data sasaran menggunakan sasaran pusdatin. Dibandingkan tahun 

sebelumnya, target capaian IDL tahun 2018 adalah 92,5% dan tahun 2019 

adalah 93% atau naik sekitar 0,5% per tahunnya tahun 2020 target  turun 0.1 

% menjadi 92.9 %. 

 

 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.  

Adanya Pandemi Covid 19 mempersulit pelaksanaan imunisasi di awal hingga 

pertengahan tahun sehingga cakupan imunisasi mulai rendah pada  maret 

hingga mei di karenakan keterbatasan Alat pelindung Diri (APD) dan 

ketakutan masyarakat untuk melakukan kegiatan vaksinasi pada anak dan 

adanya beberapa puskesmas yang tidak melakukan melakukakn pelayanan 

karena petugas kesehatan tertular atau di nyatakan positif virus covid -19 

sehingga puskesmas di tutup sementara dan tidak bisa melakukan pelayanan 

baik pelayanan mum maupun pelayanan imunisasi sampai di keluarkan juknis 

pelaksanaan imunisasi pada masa pandemic covid 19 dan tersedianya APD 

untuk vaksinator sehingga dapat di lakukan kegiatan imunisasi sesuai 

protocol kesehatan dan aktif kembali melakukan sweeping pada sasaran yang 

melibatkan kerja sama dengan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan 

imunisasi serta jangkauan imunisasi yang merata. Pembinaan imunisasi di 

daerah sulit dengan merencanakan jadwal pelaksanaan posyandu, logistic 

yang cukup serta penambahan tenaga khusus dalam pelayanan imunisasi di 

daerah DTPK.  

 



 

 

 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.  

On The Job training bagi petugas imunisasi puskesmas sebagai ujung tombak 

pelayanan kesehatan dilapangan. Pergantian petugas imunisasi/koordinasi 

imunisasi menjadi salah satu berkurangnya kinerja program karena 

banyaknya perpindahan korim atau jurim. Perlunya tenaga khusus dalam 

pemeliharaan/pengelolaan cold chain untuk menjaga mutu vaksin/efikasi 

vaksin agar tetap poten saat diberikan kepada sasaran imunisasi. Tenaga 

khusus dalam pelayanan imunisasi di daerah sulit/DTPK. Dan perlu nya 

proteksi kepada petugas imunisasi baik berupa ketersediaan APD, vitamin 

maupun logistic lainnya  

 

4. Indikator: Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

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

(cacat tingkat 0) diantara kasus kusta baru 

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

dibagi total jumlah kasus kusta baru dikali 100 persen 

3. Capaian Indikator 

Tahun 2020 capaian indikator adalah sebesar 95,46%, hal ini sudah melampaui target 

ditahun 2020 yakni 87%, capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan capaian 3 

tahun kebelakang,  hal ini sudah sejalan dengan target tahun 2020 dan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini 

Grafik 3.1 

 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi penemuan kasus baru 

kusta tanpa cacat telah mencapai target yang sudah ditetapkan dan realisasi 
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setiap tahunnya terus meningkat, hal ini menggambarkan bahwa program 

pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta di provinsi Sulawesi tengah 

sudah lebih baik dari tahun ke tahun, walaupun dari data di atas telah 

menggambarkan keberhasilan program dari target yang sudah ditetapkan, 

namun masih ada 1 (satu) kabupaten yang masih memiliki kasus baru kusta 

dengan kecacatan dan masih cukup tinggi yaitu Kabupaten Morowali Utara 

(33,33%). 

Angka kesakitan kusta di tiga tahun terakhir ini, telah menggambarkan 

penurunan kasus kusta yang juga mempengaruhi realisasi dan capaian kinerja 

terhadap terhadap penemuan kasus baru tanpa cacat, hal itu dapat dilihat pada 

grafik 3.2 berikut ini:  

 

Grafik  

 

Melihat grafik di atas, antara presentase realisasi dengan capaian kinerja 

menandakan program sudah cukup baik dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 

hingga tahun 2020 kegiatan penemuan kasus baru kusta sedini mungkin sudah 

dilakukan dan sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan capaian kinerja 

program pencegahan dan pengendalian penyakit kusta di Sulawesi tengah. 

 

Upaya yang dilakukan mencapai indikator adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan intensifikasi penemuan kasus baru kusta di 7 Kabupaten 

dari 13 Kab/Kota yang ada di Sulawesi tengah, setiap kabupaten 

dialokasikan untuk 75 desa/lokasi yang akan dilakukan penyisiran kasus 

kusta sehingga kasus kusta dapat ditemukan sedini mungkin sebelum terjadi 

kecacatan terhadap penderita kusta. 

93.54 93.89 95.46

102.79 103.18
109.72

2018 2019 2020

Persentase antara Realisasi dan Capaian Kinerja
Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat  

Tahun 2018, s/d 2020

Realisasi Capaian



 

 

 

2. Pelaksanaan kegiatan pemberian obat pencegahan kusta di 3 (tiga) desa high 

endemis kusta di wilayah Kabupaten Tojo Una-una. 

3. Adanya Kab./Kota melakukan pelatihan terhadap kader dalam deteksi dini 

kasus kusta.  

 

Penyebab keberhasilan tercapaianya indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan dana BOK Puskesmas dalam hal meningkatkan penemuan 

kasus kusta sedini mungkin seperti kegiatan pemeriksaan kontak 

serumah/tetangga, pemeriksaan anak sekolah, survey cepat desa high 

endemis kusta. 

2. Pemanfaatan dana desa dalam pelacakan kasus kusta oleh kader desa 

3. Adanya dukungan pemerintah dalam penanggulangan penyakit kusta, baik 

di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat. 

 

Beberapa masalah yang dihadapi dalam upaya mencapai indikator antara lain 

adalah: 

1. Belum optimalnya kegiatan penemuan kasus kusta dilakukan petugas di 

puskesmas yang dikarenakan masih adanya akses jalan sulit dijangkau oleh 

petugas kesehatan dalam hal melakukan penyisiran kasus. 

2. Masih adanya petugas kusta di puskesmas belum terlatih secara tekhnis 

tentang penatalaksanaan kasus kusta. 

3. Belum semua puskesmas dapat menyediakan anggaran dari dana BOK 

dalam hal pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin tentang program 

pengendalian penyakit kusta seperti pemeriksaan kontak serumah/ tetangga, 

kegiatan pemeriksaan anak sekolah, survey cepat desa high endemis kusta, 

dan kegiatan penemuan kusta secara dini lainnya. 

4. Adanya pemangkasan anggaran untuk program pencegahan dan 

pengendalian penyakit Kusta baik dari APBD I, APBD II, BOK 

Kabupaten/Puskesmas bahkan dari Dana Dekon dikarenakan oleh Covid-

19. 

 

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, maka diupayakan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Adanya kegiatan tambahan untuk memaksimalkan kegiatan 

penemuan kasus kusta sedini mungkin yaitu pemberian obat 
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pencegahan penyakit kusta ke seluruh masyarakat yang memiliki 

desa high endemis kusta melalui penganggaran dari pusat untuk 

bantuan obat dan bantuan dari luar negeri (NLR) berupa bantuan 

operasional di lapangan.  

2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi penemuan kasus kusta di 7 

Kabupaten. 

3. Dalam meningkatkan penemuan kasus sedini mungkin, Kab. Parigi 

Moutong mengadakan kegiatan inovasi berupa pembentukan Desa Sahabat 

Kusta (DESAKU) di 2 (dua) Puskesmas yang masih banyak kasus kusta 

ditemukan, kegiatannya yaitu berupa memberikan pengetahuan tentang 

kusta kepada seluruh petugas kesehatan, serta kelompok potensial di 14 

(empat belas) desa high endemis kusta wilayah Puskesmas Ampibabo dan 

Puskesmas Kasimbar. 

4. Memanfaatkan kader ada di desa-desa yang akses jalannya masih 

sangat sulit dijangkau. 

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya pada program kusta masih 

sangat diperlukan, dikarenakan seringnya pergantian atau mutasi petugas 

kusta di puskesmas yang telah dilatih tekhnis tentang penatalaksanaan 

kasus kusta, dukungan dalam segala aspek baik itu kualitas dan kuantitas 

ketenagaan maupun pembiayaan. Oleh karena itu dalam pemanfaatan 

sumber daya telah dilakukan beberapa hal seperti: 

1. Advokasi tentang penyakit kusta menuju eliminasi kusta terhadap 

pemeritah daerah di Kabupaten/Kota  

2. Kerjasama lintas program dan lintas sektor yang bertujuan untuk 

penyebarluasan informasi serta peningkatan penemuan kasus kusta 

3. Kabupaten/Kota diharapkan terus melakukan peningkatan 

pengetahuan terhadap kader melalui pelatihan-pelatihan singkat 

tentang kusta sehingga para kader dapat mengenal gejala-gejala dini 

tentang penyakit kusta. 

4. Pemanfaatan dana desa dan BOK yang ada di puskesmas yang 

diperuntukan untuk operasional program penyakit kusta masih sangat 

dibutuhkan. 



 

 

 

5. Indikator: Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar  

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

standar program, 

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

standar program dibagi dengan jumlah seluruh kasus positif malaria dikali 100 

persen 

226

238
 x 100 = 94,9 % 

 

Malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan di Provinsi Sulawesi 

Tengah, yang mana masih ada ditemukannya kasus penularan setempat (kasus 

indegeneous) sehingga capaian penemuan kasus malaria bersifat fluktuatif. Pada 

tahun ini jumlah kaus postif malaria yang ditemukan sebanyak 238 kasus positif 

dan yang mendapatkan pengobatan sesuai standar program sebanyak 226 kasus 

positif atau 94,9% jika dibandingkan dengan jumlah kasus positif dan kasus 

yang diobati sesuai standar program pada tahun 2019 cakupan pengobatan sesuai 

standar mengalami penurunan yang mana pada tahun 2019 mencapai 100% dari 

jumlah kasus positif yang ditemukan yaitu, 125 kasus positif dan yang 

mendapatkan pengobatan sesuai standar sebanyak 125 kasus.  

 

c. Capaian Indikator 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 

 
 

95%

95%

95%

95%

95%

Target Realisasi

Series1 95% 94.95%

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DAN 
REALISASI KINERJA TAHUN 2020



37 

 

 

 

 

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. 
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Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 

 
 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

 

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. 

Pada tahun 2018 jumlah kasus malaria sebanyak 286 kasus  positif malaria 

dan yang diobati sebanyak 259 kasus dengan Angka Annual Parisite 

Incidence (API) (0,09‰),  yang menjadi indicator program yaitu <1 ‰ 

(1/1000 Penduduk), dan persentase kasus positif malaria yang diobati sesuai 

standar (90,50%). Kejadian malaria di Sulawesi Tengah bersifat fluktuatif 

dimana angka annual parasite incidence nya adalah 0,24‰ (tahun 2019) 

dengan jumlah Kasus 125 kasus positif, yang diobati sebanyak 125 pada 

tahun 2020 angka annual parasite incidence menjadi 0,09‰ dengan jumlah 

kasus positif 238 kasus positif dan yang diobati sebanyak 226 kasus positif. 

Berdasarkan capaian indikator malaria di atas, bahwa pengendalian program 

malaria di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun meskipun target capaian pengobatan sesuai standar program belum 

terpenuhi hal ini disebabkan adanya dukungan Pemda, pemerintah Pusat 

serta Global Fund dalam melakukan pengendalian malaria di Sulawesi 

Tengah, adapun kegiatan yang mendapatkan dukungan dari Pemda dan 

Pemerintah Pusat yaitu adanya Kegiatan Mass Blood Survey (MBS), 

Sosialisasi eliminasi malaria, Penyelidikan Epidemiologi, Pre-Assesment 

eliminasi malaria serta penyegaran bagi petugas malaria dan mikroskop 

Puskesmas, dan beberapa kegiatan lain yang menunjang pencapaian target 

program malaria. 
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Penggunaan sumbar daya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah baik 

petugas, logistik penunjang serta pembiayaan, sangat mempengaruhi 

pencapaian indicator salah satunya adalah banyaknya petugas malaria di 

tingkat Kabupaten dan Puskesmas yang memiliki tugas rangkap akan 

tetapi semua kegiatan program bias berjalan dengan lancer singgah 

pencapaian target indikator program bisa terpenuhi. Namun di Sulawesi 

Tengah masih ada di beberapa daerah yang membutuhkan sumber daya, 

baik Petugas maupun pembiayaan. 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian peryataan kinerja 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program malaria 

dalam menurunkan angka kesakitan akibat malaria yaitu, adanya dukungan 

pemerintah pusat, dan daerah, dukungan dari Global Fund serta kabupaten 

kota dalam melakukan pengendalian malaria dengan berbagai macam 

kegiatan. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Adapun upaya yang dilakukan dalam pengendalian malaria antara lain : 

1. Melakukan kegiatan Mass Blood Survey (MBS) 

2. Melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus positif 

malaria 

3. Melakukan tatalaksana pengobatan malaria sesuai standar 

4. Melakukan survey pengendalian vector malaria 

5. Melakukan surveilans migrasi 

6. Melakukan cross check pada hasil pemeriksaan laboratorium, serta 

7. Melakukan penyegaran dan pelatihan petugas mikroskop 

8. Melakukan pelatihan tenaga entomologi 

9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan e-sismal. 

 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Keberhasilan program malaria di Sulawesi Tengah tidak luput dari 

dukungan pemerintah Pusat, Pemda, Global Fund serta pemerintah 

Kabupaten dan puskesmas yang merupakan ujung tombak pelayanan, di 

mana penemuan kasus malaria serta pengobatannya, sudah dilakukan 



 

 

 

sesuai dengan standar meskipun capaian pengobatan yang sesuai standar 

pada tahun ini mengalami penurunan disbandingkan tahun 2019. Yang 

menjadi penyebab rendahnya cakupan pengobatan yang sesuai standar 

pada tahun ini yaitu, menejemen logistik yang belum berjalan dengan baik 

sehingga ketersediaan obata anti malaria yang ada di fasyankes terkadang 

tidak mencukupi karena jumlah kasus positif yang ditemukan lebih banyak 

dari jumlah obat anti malaria yang tersedia. 

 

Kendala/masalah yang dihadapi  

1. Mobilisasi petugas di tingkat Kabupaten dan Puskesmas masih sangat 

tinggi 

2. Masih adanya kasus penularan setempat di beberapa Kabupaten. 

3. Masih rendahnya cakupan penyelidikan epidemiologi pada kasus 

positif malaria 

4. Adanya penduduk yang tidak menetap disatu tempat  (No Maden) di 

daerah terpencil 

5. Masih ada petugas yang belum mahir dalam menggunakan laptop 

untuk melakukan pelaporan dengan menggunakan e-sismal 

6. Kurangnya tenaga yang terlatih dan professional 

7. Penganggaran program yang masih jauh dari kebutuhan program 

khususnya pengendalian program malaria di daerah terpencil 

 

Pemecahan Masalah  

1. Berkoordinasi dengan pejabat setempat agar meminimalisir mobilisasi 

petugas yang ada di daerah baik di tingkat Kab/Kota, maupun 

Puskesmas.  

2. Akan melakukan pemetaan tempat perindukan vector dan daerah 

reseptif. 

3. Meningkatkan capaian penyelidikan epidemiologi pada semua kasus 

positif malaria 

4. Meningkatkan jangkauan pelayanan pengendalian malaria di daerah 

terpencil 

5. Melakukan OJT pada petugas yang belum mahir melakukan 

penginputan data pada aplikasi e-Sismal. 
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6. Membuat usulan pelatihan bagi petugas malaria dan petugas 

mikroskop 

7. Berkoordinasi dengan pejabat yang berwewenang agar penganggaran 

untuk kegiatan program malaria di tingkat Provinsi, Kab/Kota maupun 

Puskesmas agar lebih di utamakan, mengingat target eliminasi di 

Provinsi Sulawesi Tengah semakin dekat, sehingg diperlukan 

penganggaran yang sangat besar dalam melakukan berbagai 

pencegahan dan pengendalian malaria dalam rangka percepatan 

menuju eliminasi malaria di Sulawesi Tengah tahun 2023. 

 

d. Efisiensi penggunaan sumber daya 

- Melakukan integrasi dan sinergisitas program  

- Memanfaatkan tenaga dan anggaran yang ada semaksimal mungkin, 

agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. 

 

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 

Tahun 2020 realisasi indicator Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis 

yang melaksanakan POPM filariasis (sudah mencapai target 86,1% )yaitu hanya 1 

kabupaten (Banggai kepulauan) dengan  menggunakan dana BOK masing masing 

puskesmas. Sementara 1 kabupaten yaitu kabupaten morowali tidak dapat 

melaksanakan POPM Filariasis sehubungan adanya efisiensi anggaran sehubungan 

terjadinya  pandemic covid. 

 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, dapat dilihat 

pada grafik berikut ini :  

 



 

 

 

 

 

 

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kabupaten/Kota endemis 

Filariasis yang  melaksanakan POPM pada tahun 2020 seharusnya 2 

kabupaten yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali, artinya 

realisasi belum mencapai  target yang diharapkan, dan pada tahun 2020 

hanya 1 kabupaten yg dapat melaksanakan yaitu kab bangkep, sementara 1 

kabupaten yaitu Morowali belum dapat melaksanakan. 

 

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 3 tahun 

terakhir dapat dilihat pada grafik berikut : 

Capaian tahun 2018, 2019 dan 2020. 

Realisasi 2018 5 kabupaten capaian 3 kab 

Realisasi 2019 4 kabupaten capaian 4 kab 

Realisasi 2020 2 kabupaten capaian 1 kab 

8

4

target realisasi

Target dan Realisasi Kinerja 
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan POPM Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2020
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Capaian kinerja kabupaten/kota endemis filariasis yang melaksanakan POPM 

setiap tahunnya tercapai 100% sesuai dengan target kinerja  yang telah ditentukan 

di mana pada tahun 2018 realisasi kinerja sert acapaian kinerja program sebanyak 

100% ( 3 Kab endemis  yg selesa imelaksanakan  POPM Filariasis, yaitu Parimo, 

Poso  dan Donggala) sementara pada tahun 2019 realisasi kinerja serta capaian 

kinerja 5 kabupaten (100%), yaitu ( Banggai, tojo una una, sigi,  dan buol) dan 

pada tahun 2020 realisasi kinerja adalah 1 kabupaten yaitu bangkep yg 

melaksanakan POPM dengan menggunakan dana BOK, sementara Kab Morowali 

tidak dapat melaksanakan POPM sehubungan adanya efisiensi anggaran akibat 

dari pandemic covid, artinya capaian tahun 2020 yang melaksanakan POPM 

Filariasis hanya 50%.  

 

Analisis penyebab keberhasilan/, kegagalan,  atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 

Penyebab keberhasilan realisasi kinerja setiap tahun 2020 adalah karena adanya 

dukungan dari berbagai pihak baik lintas sector maupun lintas program serta di 

dukung dengan sumbe rdaya manusia yang berkompeten. Dukungan dana 

daribpusat ( Dana BOK) sangat membantut terselenggaranya pelaksanaan 

pengobatan di kabupaten banggai sampai kedaerah terpencil  

Penyebab kegagalan adalah adanya efisiensi anggaran akibat dampak dari 

pandemic covid sehingga kabupaten morowali tidak dapat melaksanakan POPM 

Filariasis dan mengalami penundaan pelaksanaan.  

5

4

2

3

4

1

th 2018 th 2019 th 2020

Target dan Realisasi kinerja Kab/Kota Endemis 
Filariasis yang melaksanakan POPM 

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 s.d 2020

target realisasi



 

 

 

Alternative solusi : meminta dukungan serta perhatian dari lintas sector terkai 

tkhususnya pemerintah daerah agar lebih memperhatikan dan selalu menghimbau 

masyarakatnya untuk  

mau minum obat, agar dapat memutus rantai penularan penyebaran penyakit 

filariasis, serta tidak memangkas anggaran untuk pelaksanaan POPM Filariasis.  

 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Keberhasilan dari program filariasis tidak terlepas darid ukungan sumbe rdaya 

yang ada,  baik dari provinsi, kabupaten, puskesmas hingga di desa desa. Sumber 

daya manusia yaag berkompeten yang sangat memahami program ini erta di 

dukung dari masyarakat (Kader) sangat membantu terlaksananya kegiatan 

pengobatans ehingga cakupan penduduk minum obat  selalu berada di atas target 

yaitu 65%.  

Analisis program /kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pengobatan antara lain dilaksanakannya sosialsasi dan  advokasi di semua daerah 

endemis filarisis bail lintas program maupun lintas sector, serta meminta 

perhatian dari pemerintah setempat bersama ajarannya dengan mengadakan 

minum obat bersama pada bulan pemberian obat filariasis di hadapan seluruh 

masyarakat. Mengadakan pertemuan monitoring evaluasi program kepada seluruh 

pengelola program kabupaten sehingga dapat dilakukan evaluasi keberhasilan 

setiap selesai melaksanakan kegiatan. 

 

Upaya yang dilakukan untukmencapai indicator 

- Dilaksanakannya sosialisasi dana advokasi lintas sector dan lintas program 

- Di bentuknya pospos Pemberian obat  agar masyarakat dapat menjangkau 

tempa tpelaksanaan POPM 

- Pemberdayaan masyarakat (kader) untuk membagikan obat terutama di 

daerah yang sangat sulit di jangkau 

- Mengajukan anggaran pembiayaan pelaksanaan POPM agar dapat membiayai 

desa desa terutama yang sangat sulit di jangkau. 

- Melaksanakan suiping kedesa desa yang capaian POPM nya masih rendah 

 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
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Penyebab keberhasilan program ini karena adanya komitmen yang kuat dari 

seluruh petugas kesehatan mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas untuk 

mengeliminasi filariasis dari kabupaten yg endemis. Selain itu adanya dukungan 

dari pemda dan lintas sector terkait. 

Kendala/masalah yang dihadapi 

Masih ada sebagian masyarakat  yang menolak minum obat karena merasaka 

laumereka tidak sakit, dan beberapa yang tidak berada di tempat ketika 

dilaksanakan pemberian obat, sehingga harus di titip kepada keluarganya yang 

sdikhawatirkan obatnya tidak di minum. .Demikian pula banyak desa yang 

tidakmendapatkan pembiayaan termasuk daerah yang sangat ulit di jangkau. 

PemecahanMasalah 

a. Melaksanakan KIE kepada masyaraka tketika akan dilaksanakan POPM 

filariasisse hingga masyarakatk embali memahami dan menyadari akan 

manfaat dari minum obat tersebut. 

b. Mengusulkan agar menambah pembiayaan pelaksanakan POPM filariasis 

terutama bagi desa yang sangat terpencil 

c. Melaksanakan kegiatan surveillance secara kontinyu pada kabupaten yag 

selesai melaksanakan pengobatan serta melaksanakan tatalaksana kasus 

bagip enderita untuk menghindari terjadinya kecacatan. 

Efisiensi penggunaan sumberdaya 

Sumberdaya yang tersedia baik di tingkat provinsi, kabupaten, pkm dan sampai 

kedesa di pergunakan dengan seefisien dan seefektif mungkin sehingga semua 

kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan program berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 

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

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

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

tahun atau wanita yang memiliki riwayat sexual aktif 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki cakupan 

deteksi dini kanker payudara paling kurang 80% populasi wanita usia 30-59 

tahun atau wanita yang memiliki riwayat sexual aktif  

c. Capaian Indikator 

 



 

 

 

d.  

 

CAPAIAN YANG MELAKSANAKAN 

DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA 

TAHUN 2019 

 

NO KABUPATEN 

USIA 

PEREMPUAN       

30 – 50 TAHUN 

80 % PEREMPUAN 

30 – 50 TAHUN 

HASIL   

PEMERIKSAAN 
% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Palu 

Sigi 

Donggala 

Parigi Moutong 

Poso 

Tojo Una – Una 

Banggai 

Banggai 

Kepulauan 

Banggai Laut 

Morowali 

Morowali Utara 

Tolitoli 

Buol 

 

53.148 

66.202 

1.757 

32.469 

16.385 

21.641 

51.159 

16.485 

 

21.203 

9.878 

32.992 

34.116 

42.116 

42.518 

52.962 

1.406 

25.975 

13.108 

17.313 

40.927 

13.188 

 

16.962 

7.902 

26.394 

27.375 

33.693 

4.000 

1.930 

824 

2.223 

242 

550 

154 

29 

 

272 

857 

894 

723 

869 

7,53 

2,92 

46,90 

6,85 

1,48 

2,54 

0,30 

0,18 

 

1,28 

8,68 

2,71 

2,11 

2,06 

TOTAL 399.654 319.723 13.567 3,39 

 

 

CAPAIAN YANG MELAKSANAKAN 

DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA 

TAHUN 2020 

 

 -
 50,000

 100,000
 150,000
 200,000
 250,000
 300,000
 350,000

Tahun 2019 Tahun 2020

319,723 319,723 

13,567 7,685 

CAPAIAN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI 
KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA

80 % Perempuan Yang dideteksi Dini Hasil Pemeriksaan
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Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan : 

1. Kurangnya peran serta masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan. 

2. Kurangnya Ketersediaan alat  dan Bahan habis pakai  (BHP)  

3. Kurangnya kader kesehatan di Posbindu PTM 

 

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

1. Meningkatkan  sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan 

manfaat dilakukannya skrining kesehatan. 

2. Mengusulkan pengadaan melalui penganggaran dana desa. 

3. Melaksanakan pelatihan terhadap kader Posbindu PTM  

 

8. Indikator: Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan 

jiwa dan penyalahgunaan NAPZA  

NO KABUPATEN 

USIA 

PEREMPUAN       

30 – 50 TAHUN 

80 % PEREMPUAN 

30 – 50 TAHUN 

HASIL   

PEMERIKSAAN 
% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Palu 

Sigi 

Donggala 

Parigi Moutong 

Poso 

Tojo Una – Una 

Banggai 

Banggai 

Kepulauan 

Banggai Laut 

Morowali 

Morowali Utara 

Tolitoli 

Buol 

 

53.148 

66.202 

1.757 

32.469 

16.385 

21.641 

51.159 

16.485 

 

21.203 

9.878 

32.992 

34.116 

42.116 

42.518 

52.962 

1.406 

25.975 

13.108 

17.313 

40.927 

13.188 

 

16.962 

7.902 

26.394 

27.375 

33.693 

500 

587 

500 

1.814 

500 

570 

500 

- 

 

69 

708 

1.400 

95 

433 

 

0.94 

0,89 

28,46 

5,59 

3,05 

2,68 

0,98 

- 

 

0,33 

7,17 

4,24 

0,28 

1,03 

TOTAL 399.654 319.723 7.685 1,92 



 

 

 

a. Definisi Operasional: Kabupaten/ Kota yang 25% puskesmasnya melakukan 

deteksi dini masalah kesehatan jiwa terhadap seluruh kelompok usia dengan 

menggunakan instrumen SDQ, SRQ 20, dan ASSIST yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan (dokter, psikolog dan perawat) 

b.  Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/ Kota yang 25% puskesmasnya 

melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa terhadap seluruh kelompok 

usia dengan menggunakan instrumen SDQ, SRQ 20, dan ASSIST yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, psikolog dan perawat 

c. Capaian Indikator 

 

 

 
 
 

8

4

target realisasi

Target dan Realisasi Kinerja 
Indikator Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi 

dini 
masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian ditahun 2020 belum 

mencapai target yaitu dari 13 kabupaten/kota ditargetkan tahun 2020 yaitu 8 

kabupaten/kota dan yang sudah melakukan deteksi dini dengan menggunakan 

instrumen SDQ dan SRQ 20 oleh tenaga kesehatan (dokter, psikolog dan 

perawat) baru 4 kabupaten/kota. Sedangkan untuk instrumen ASSIST belum 

digunakan karena belum semua tenaga kesehatan di puskesmas dilatih skrining 

menggunakan instrumen ASSIST. Adapun yang sudah dilatih pada tahun 2019 

yaitu kota palu, kabupaten sigi dan kabupaten donggala tidak pernah 

melaporkan hasil skrining ke provinsi disebabkan oleh adanya rotasi pegawai. 

 

d. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

 

 

 

 

 

 

 

Secara nasional ditargetkan 330 kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi 

dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza sedangkan untuk 

provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2020 ditargetkan 8 kabupaten/kota dan 

8

4

target realisasi

INDIKATOR 
TARGET 

NASIONAL 
REALISASI 
KINERJA  

Jumlah Kab/kota yang 
melaksanakan deteksi dini 
masalah kesehatan jiwa 

dan penyalahgunaan 
NAPZA 

330 4 



 

 

 

capaian tahun 2020 yaitu 4 kab/kota. Bisa disimpulkan realisasi kinerja tahun 

2020 untuk Sulawesi Tengah belum tercapai. 

 

e. Reaslisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan data 3 tahun terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai grafik diatas menjelaskan bahwa indikator tiga tahun terakhir tidak 

sama dengan indikator tahun 2020. Tiga tahun terakhir target indikator 

provinsi adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya 

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi 

Penerima Wajib Lapor (IPWL) sedangkan tahun 2020 indikatornya Jumlah 

Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa 

dan penyalahgunaan NAPZA, seperti dijelaskan di grafik dibawah ini. 

 

 

8

4

50%

0

2

4
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TARGET CAPAIAN KINERJA

JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN 

DETEKSI DINI MASALAH KESEHATAN JIWA 

DAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Series1

0

0.5

1

CAPAIAN IPWL
(KAB/KOTA)  2017 CAPAIAN IPWL

(KAB/KOTA) 2018 CAPAIAN IPWL
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(KAB/KOTA)  2017
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f. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan. 

Belum maksimalnya skrining deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza di 13 kabupaten/kota karena belum semua tenaga 

kesehatan mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang instrumen SDQ, 

SRQ 20 dan ASSIST.  

 

g. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan. 

Belum semua tenaga kesehatan di puskesmas  memahami dalam pengisian 

instrumen serta penegakan diagnosa berdasarkan instrumen tersebut hal ini 

disebabkan karena masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum dilatih 

deteksi dini dan tatalakasana kasus kesehatan jiwa dan napza. 

 

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza dengan 

instrumen SDQ,SRQ 20 DAN ASSIST ini dapat dilaksanakan di kabupten kota 

dengan cara pelatihan bagi Nakes sehingga dalam skrining deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa dan Penyalahgunaan Napza dan tatalaksana kasus 

masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza bisa berjalan dengan 

baik. 

 

i. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian peryataan kinerja.  

Masih perlunya peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam skrining 

deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di kabupaten 

kota dengan menggunakan instruemn SDQ, SRQ 20 dan ASSIST. 

 

j. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

1) melakukan sosialisasi mengenai pedoman tatakelola penyelenggaraan 

upaya kesehatan jiwa bagi Penanggungjawab program di kabupaten/kota 

2) Melakukan Pelatihan bagi nakes tentang skrining deteksi dini masalah 

kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza 



 

 

 

3) Melakukan kerjasama dengan oraginasasi profesi dalam mendukung 

kegiatan skrining dteeksi dini masalah kesehatn jiwa dan penyalahgunaan 

napza 

 

k. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

1) Kurangnya SDM/ Nakes terlatih dalam melakukan deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza  

2) Adanya rotasi pegawai dimana tenaga kesehatan yang sudah dilatih 

pindah tugas di tempat lain 

 

l. Kendala/masalah yang dihadapi  

1) Belum adanya TOT dan pelatihan bagi pengelola program kesehatan jiwa 

dan Napza di provinsi dan kabupaten/kota tentang penyelenggaraan 

upaya kesehatan jiwa dan Napza 

2) Masih belum terlaksananya sosialisasi pedoman penyelenggaraan upaya 

kesehatan jiwa dan napza di kabupaten/kota 

3) Adanya rotasi pegawai sehinggah penanggungjawab program 

tergantikan. 

 

m. Pemecahan Masalah 

1) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Penanggungjawab Program 

dan Tenaga kesehatan tentang upaya penyelenggaraan Kesehatan Jiwa 

dan Penyalahgunaan Napza seperti TOT/Orientasi/Sosisalisasi tentang 

skirining deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza 

dengan instrumen SDQ, SRQ 20 dan SSIST 

2) Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan tentang tatalaksana kasus 

kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di kabupaten/kota 

3) Sosialisasi instrumen skirining deteksi dini kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza ke kabupaten/kota 

4) Monitoring evaluasi pelaksanaan skrining deteksi dini kesehatan jiwa dan 

tatalaksana kasus kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza. 

3.2 Realisasi Anggaran  

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

2.  
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No. KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

1 
Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 

                            
759,482,000  Rp. 

               
697,978,400  91.90 

2 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp. 

                        
2,737,734,000  Rp. 

           
2,707,301,525  98.89 

3 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung Rp. 

                            
880,720,000  Rp. 

               
861,620,600  97.83 

4 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit tidak Menular Rp. 

                            
543,345,000  Rp. 

               
542,795,000  99.90 

5 

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

                            
206,330,000  Rp. 

               
202,652,700  98.22 

6 Pencegahan dan Pengendalian 
Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA Rp. 

                            
165,650,000  Rp. 

               
165,628,000  99.99 

    Rp. 
                        
5,293,261,000  Rp. 

           
5,177,976,225  97.82 

 

3. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 
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BAB 4  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan dengan rata –rata  capaian kinerja sebesar 84,69 % 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari  Indikator kinerja 

sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, sebanyak 

3 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 0 indikator telah 

mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 6 indikator tidak mencapai 

target dengan pencapaian sebesar 56,81%. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diketahui bahwa kinerja 

anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 97,82 %, 

dengan realisasi 97,82% dengan realisasi tertinggi pada Kantor Daerah sebesar 

100% dan realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 

87,17%.  

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 9 indikator, terdapat 2 

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 Sulawesi Tengah akan 

melakukan upaya percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan  petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi  

b. Tetap melakukan kegiatan program sesuai dengan protokol kesehatan 
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Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (Dana 

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

perencanaan tahun berikutnya. 



 

 

 

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja TA 2020  



 

 

 

Lampiran 1. Matriks Monitoring Capaian Kinerja Bulanan 
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