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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 Maluku 

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 Maluku serta 

hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020  

 Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan 

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 

Ambon,                      2020 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Ringkasan eksekutif merupakan ringkasan yang terdiri dari beberapa paragraph yang 

menggambarkan laporan kinerja yang telah disusun. 

 

Contoh 

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggambarkan capaian kinerja dan 

realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 

dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengencalian Penyakit. Dari 7 Indikator 

Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dijanjikan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 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 100% 

dari target 77%, dengan capaian kinerja 129,8% 

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

sehingga capaian kinerja 100% 

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

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

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

kinerja 100%. 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar tercapai 50% dari target 

95% sehingga capaian kinerja 21% 

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

tercapai 3 Kab/Kota dengan capaian 50% 

7. Nilai kinerja pengangggaran tercapai 60% dari target >80% sehingga capaian kinerja 

sebesar 74% 

8. Rata rata kinerja capaian indikator Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah 

73,9% 

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

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

jenis belanja mencapai  94% atau sebesar Rp 3.000.000.000 dari total pagu sebesar 

Rp 3.187.004.000.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 

   

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 

4 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 
deteksi dini kanker 

5 kab/kota 

 2 Terkelolanya anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
yang efisien dan 
akuntabel 

8.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 

Matriks Monitoring Capaian Indikator Kinerja Bulanan  

 

Dan lain nya…... 
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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. 

 

Satu paragraph mengenai isu-isu strategis yang ada di bidang P2 dinkes 

provinsi… tahun 2020 (bisa membahas tentang COVID) 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 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 Maluku 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. 

 

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. 
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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 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah terwujudnya peningkatan 

kualitas hidup sehat masyarakat Maluku, didukung optimalisasi manajemen 

kesehatan berbasis gugus pulau. Secara garis besar, Visi di atas menegaskan posisi 

masyarakat Maluku sebagai sasaran interventif pembangunan di bidang kesehatan, 

baik dalam kedudukan mereka sebagai objek maupun selaku subjek. Aksentuasi 

terhadap kedudukan tersebut dipandang penting, karena optimalisasi manajemen 

organisasi, hakekatnya tidak dimaksudkan untuk memenuhi dan melayani 

kebutuhan organisasi itu sendiri, tetapi sesungguhnya diorientasikan pada 

kepentingan masyarakat. 

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas manjerial kelembagaan hingga kea rah desa dalam 

rangka memperkuat upaya pengelolaan kesehatan berbasis Gugus Pulau. 

2. Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin member uang 

dan peluang memadai bagi aksesibilitas masayrakat sebagai pencerminan tata 

kelola kesehatan berbasis Gugus Pulau yang efektif dan efisien, adil, merata, 

terjangkau dan berkualitas. 



 

 

 

3. Mempersiapkan sumberdaya aparatur pelayanan kesehatan yang professional, 

responsive dan antisipatif dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk 

mengedepankan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 

rehablitatif. 

4. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang pro-aktif terhadap upaya 

meningkatkan derajat kesehatan diri dan lingkungan. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

1.     Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi 

 Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu 

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di 

Bidang Kesehatan dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan sesuai Rencana Strategis 

Daerah/RPJMD 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan 

c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Kesehatan 

berdasarkan Peraturan perundang-undangan 

d. Pembinaan teknis di Bidang Kesehatan 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

f. Pembinaan Kelompok Fungsional 

g. Pelaksanaan Ketatausahaan 

h. Pelaksanaan Kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai Fungsi Dinas 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai Tugas Pokok dan 

Fungsi 

 

Tupoksi di atas dipandang telah sesuai dengan struktur organisasi Dinas 

Kesehatan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Tupoksi ini menjadi acuan utama 

dalam rangka menjabarkan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur 

dari Kepala Dinas hingga Bidang dan Seksi. 

Sebagaimana tantangan yang dihadapi terkait perbedaan struktur organisasi di 

antara Provinsi dengan Kabupate/Kota, Maka diperlukan langkah-langkah 

koordinatif dalam rangka mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan 
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baik yang bersifat vertical (antara Kabupaten/Kota). Perbedaan struktur dimaksud 

dapat dipandang sebagai hal yang lumrah menginat otonomi masing-masing 

Kabupaten/Kota dalm merumuskan dan memutuskan kebijakan struktur organisasi 

yang dipandang sesuai dengan realitas kebutuhannya. 

1.3 Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Maluku dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 6 orang, seksi 

pengendalian penyakit 7 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 5 orang. 

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan 

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional. 

1.4 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 

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; 
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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 

melakukan pencegahan perokok 

usia < 18 tahun 

6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 

Layanan Upaya Berhenti merokok (UBM) 

- 

7. Jumlah kabupaten/kota yang 

melakukan pencegahan dan 

pengendalian PTM 

8. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

dini faktor risiko PTM ≥80% populasi usia 

≥ 15 tahun 

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 

deteksi dini kanker 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi 

9. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 

dini penyakit kanker di ≥80% populasi usia 

30-50 tahun 

10. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 

deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% 

populasi 

8. Persentase kabupaten/kota yang 

mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap anak usia 0-11 bulan 

11. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

12. Persentase anak usai  bulan yang mendapat 

imunisasi lanjutan campak rubella 

13. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 

Papua dan Papua Barat 

7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

 

9. Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan napza 

8. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

layanan   

9. Penyalahguna Napza yang mendapatkan 

pelayanan rehabilitasi medis 

10. Presentase penderita Depresi pada 

penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan 

11. Presentase penderita Gangguan Mental 

Emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 

mendapat layanan 

8. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan 

deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan 

penyalahgunaan NAPZA 

 

10. Persentase kabupaten/kota yang 

mempunyai kapasitas dalam 

pencegahan dan pengendalian 

KKM 

12. Persentase Kab/Kota yang memiliki 

Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang 

mempunyai kapasitas sesuai standar dalam 

pencegaham dan pengendalian 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

- 



 

 

 

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 Maluku dengan Ditjen P2P telah 

ditandatangani dan didokumentasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi .... 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 
   

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 

4 kab/kota 

7.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini 

kanker 

5 kab/kota 

 2 Terkelolanya anggaran 

pencegahan dan pengendalian 

penyakit yang efisien dan 

akuntabel 

8.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 

 

No Kegiatan  Anggaran 

1.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 367.131.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung  407.266.000 

3.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 102.400..000 

4.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Rp. 358.654.000 

 
TOTAL 

Rp. 1.235.451.000 

 

  Jakarta,            Desember 2019 

   

 



 

 

 

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 (PILIH Indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja 

2020): 

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 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

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. 
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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 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengann 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 



 

 

 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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 

c. Capaian Indikator 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

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



15 

 

 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

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

dan penyalahgunaan NAPZA  

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 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 
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d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

9. Indikator: Persentase 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.  

 

Penderita ODGJ yang dimaksud adalah penderita Skizofrenia dan Psikotik 

Akut yang didiagnosis oleh dokter, psikolog klinis dan psikiater. 

 

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

layanan dibagi Jumlah sasaran penderita ODGJ dikali 100 % 

c. Capaian Indikator 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 



 

 

 

10. Indikator: Nilai Kinerja Penganggaran  

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

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

menggunakan formula rata geometrik 

b. Rumus/Cara perhitungan: Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x 

realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan 

c. Capaian Indikator 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 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. 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

 Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

g. Pemecahan Masalah  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

 

3.2 Realisasi Anggaran  

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yakni: 

- Tabel Realisasi anggaran per kegiatan 

- Tabel Realisasi anggaran per indikator dalam PK 

- Tabel Realisasi anggaran per output dalam e monev DJA 

- Dijelaskan juga dalam narasi 
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BAB 4  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

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

berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata 

–rata  capaian kinerja sebesar …… % 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

…. dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari …. Indikator kinerja sasaran 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, sebanyak …… 

indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), …. indikator telah 

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

target dengan pencapaian sebesar …… %. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi …. tahun 2018 diketahui bahwa kinerja anggaran Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar ….. %, dengan realisasi ……. 

dengan realisasi tertinggi pada Kantor Daerah sebesar ….% dan realisasi paling 

rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar ….. %.  

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

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.....akan melakukan upaya 

percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan  petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi  

b. dst 

2.  dst 

 



 

 

 

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi ….. (Dana Dekonsentrasi 

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

berikutnya. 



 

 

 

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja TA 2020  



 

 

 

Lampiran 2. Matriks Monitoring Capaian Kinerja Bulanan (ditandatangani struktural) 

  



 

 

 

 


