
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KATA PENGANTAR 

 
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

berkat taufiq dan hidayah-Nya jua Bidang Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat menyelesaikan penyusunan 

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020. 

LAKIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja 

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan 

Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

(Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja 

yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan 

berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan 

dalam lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. 

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten, telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai bentuk 

akuntabilitas perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2020. 

Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi 

organisasi; rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-

2024, disertai dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, 

serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. 

 

Untuk perbaikan laporan kinerja ini kami harapkan masukan 

dan saran membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan 

penyusunan laporan di tahun yang akan datang.  

 

 

 

 





 
 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja 

yang telah dilaksanakanpada tahun 2020. 

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kesehatan Masyarakat 

mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terdapat 

6 (enam) pogram yaitu Pembinaan Gizi Masyarakat, Pembinaan Kesehatan 

Keluarga, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penyehatan 

Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan 

Kesehatan Masyarakat. 

 Untuk mendukung capain kinerja tahun 2020 telah direalisasikan 

anggaran Dekonsentrasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar  

Rp. 2.279.093.000 atau sebesar 91,93 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 

2.479.177.000. 

Capaian penyerapan anggaran tersebut secara simultan mendukung 

pencapaian indikator kinerja tahun 2020. Pencapain indikator kinerja secara 

umum sudah memenuhi target kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa 

indikator yang belum tercapai dengan optimal, untuk itu masih diperlukan kerja 

keras dari masing-masing program dalam upaya peningkatan capain indikator 

kinerja di tahun berikutnya. 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Banten 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa membangun 

akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat 

berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan 

dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. 

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja 

program Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 

2020. 

 
B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja 

pada tahun 2020 dalam mencapai target dan sasaran program seperti yang 

tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam dokumen 

penetapan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten oleh pejabat yang bertanggungjawab. 

 
 
 
 



 
 

 

C. Visi, Misi dan Strategi  

1. Visi 

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Banten yaitu “ TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT BANTEN SEHAT YANG MANDIRI 

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”  

“Terwujudnya Masyarakat Banten ” ; 

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan 

masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan 

atau strata sosial. 

“Sehat  Yang Mandiri” ; 

Merupakan cerminan dari suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi 

untuk menolong dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. 

“Berlandaskan Iman dan Taqwa” ; 

Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat 

terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang 

saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan 

pembangunan pada bidang kesehatan atau sektor apapun, tidak akan 

mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan 

dan ketaqwaan. 

 
2. Misi 

1. Meningkatkan    derajat    kesehatan     masyarakat, melalui pemberdayaan 

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 

2. Melindungi kesehatan       masyarakat      dengan mendekatkan akses 

pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; 

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; 

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten 

 

 



 
 

 

3. Tujuan 

Tujuan  Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan  adalah 

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil -guna dan 

berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat 

banten yang  setinggi–tingginya 

 
4. Nilai-nilai 

Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan 

kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah dirumuskan 

dalam Renstra Kementerian Kesehatan, antara lain: 

a. Pro Rakyat; 

b. Inklusif; 

c.  Responsif;  

d. Efektif; 

e. Bersih. 

 
5. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan 

upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama 

melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan 

sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. 

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019, meliputi: 

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan 

Lanjut Usiayang Berkualitas. 

b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. 

c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan. 

d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

 
 
 



 
 

 

 
 
1. Sasaran  

Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Banten 

adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan 

kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. 

 
2. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten, yaitu: 

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF), target 86% 

b. Prevalensi Stunting, 24,6 %  

c. Cakupan Kabupaten/Kota Sehat, target 7 Kab/Kota. 

 
8. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2016, 

tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun 

laporan program Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Kesehatan 

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan masyarakat 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Peyusunan rencana pelaksanaantugas bidang kesehatan masyarakat; 

2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional  program kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan 



 
 

 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

6. Menghadiri rapat teknis bidang kesehatan masyarakat; 

7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat, dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi dengan susunan: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;  

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;  

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BAB II 

PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang 

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara 

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan 

didukung sumber daya yang tersedia. 

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi 

kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan 

kinerja tahun 20 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten dengan  Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat berisi Indikator, antara lain: Persentase Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan surveilans gizi, Persentase puskesmas mampu tata laksana 

gizi buruk pada balita , Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Persentase persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita, Jumlah Kabupaten/Kota 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan 

Remaja, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan usia reproduksi, Persentase Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia, Jumlah 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja, Jumlah 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga, Persentase 

Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), Persentase 

Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) Jumlah 

Kabupaten/Kota Sehat (KKS),Persentase sarana air minum yang diawasi 

/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar,Jumlah fasyankes yang 

memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar,Persentase Tempat 



 
 

 

Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar, 

Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 

sesuai standar, Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan 

gerakan masyarakat hidup sehat, Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 

pembinaan posyandu aktif, Persentase kinerja RKAKL pada program 

pembinaan kesehatan masyarakat 

 

 

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 

Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-

2024 . Sasaran Program Kesehatan Masyarakat pada Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya ketersediaan dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu bagi seluruh 

masyarakat.  

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari empat 

indikator yang dapat merefleksikan kinerja program, meliputi: 

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)  

2. Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan 

(SBS)  

3. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)  

4. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat (Germas) 

Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat 

Tahun 2020-2024 

Sasaran Indikator 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

ketersediaan 

dan 

keterjangkauan 

pelayanan 

kesehatan yang 

bermutu bagi 

seluruh 

masyarakat 

Persentase persalinan di fasilitas 

pelayanan kesehatan (PF) 
87 89 91 93 95 

Persentase desa/kelurahan dengan 

Stop Buang air besar Sembarangan 

(SBS) 

 

40 50 60 70 90 

Persentase ibu hamil Kurang Energi 

Kronis (KEK 
16 14,5 13 11,5 10 



 
 

 

 

Persentase kabupaten/kota yang 

menerapkan kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat (Germas) 

 

30 35 40 45 50 



 
 

 

BAB III 

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN 

 

A. Capaian Kinerja  

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak 

cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan 

dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good 

governance) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. 

Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan 

yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target 

kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal 

tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun 

anggaran. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

 

1. Indikator Kinerja Program 

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program 

Kementerian Kesehatan dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka 

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian 

Neonatal (AKN) dan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 

pada Balita. Sebagaimana telah termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja 

(PK) tahun 2020.  

Adapun capaian program dan kegiatan dari masing-masing seksi pada 

Bidang Kesehatan Masyarakat diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

 

A. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat meliputi kegiatan 

pembinaan gizi masyarakat dan pembinaan kesehatan keluarga dengan 

indikator kinerja sebagai berikut : 

 

Indikator Kinerja dan Target  

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2020 

 

No. Indikator Kinerja 
Target 

Provinsi 

Capaian 

 

1. Persentase Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan surveilans gizi 

100 % 100% 

2. Persentase puskesmas mampu tata laksana 

gizi buruk pada balita 

10 % 25% 

3. Persentase ibu hamil Kurang Energi 

Kronis (KEK) 

16 % 9,02% 

4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 

mendapat ASI Ekslusif 

40 % 61,10 

 

1. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilens Gizi 

Kabupaten Kota yang Melaksanakan Surveilens Gizi adalah 

Kabupaten/Kota yang Minimal 70% dari jumlah puskesmas melakukan 

kegiatan pengumpulan data, Pengolahan dan analisis data, serta Diseminasi 

informasi. Di provinsi Bnaten sudah mencapai target 100% karena semua 

Kab.Kota sudah melaksanakan Penginputan data dalam  e-PPGBM. 

 

2. Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita 

Puskesmas mampu Melakukan Tatalaksana gizi Buruk Pada Balita Gizi 

Buruk adalah Balita Usia 0-59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau 

indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan 

menurut tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau 

Lingakar Lengan atas <11,5 cm bagi Balita 6-59 bulan.adalah Puskesmas 

dengan kriteria : 

a. Mempunyai Tim Asuhan Gizi Terlatih, terdiri dari 

Dokter,Bidan/Perawat, dan Tenaga Gizi 

b. Memiliki Standar Prosedur Operasional tatalaksana gizi buruk 

Target Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi  Buruk Pada 

Balita 10 % Realisasi kinerja 25 % dari 245 Puskesmas yang ada di 

provinsi Banten. 



 

 

 

 

2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 

Ibu hamil KEK adalah ibu hamil dengan  risiko Kekurangan Energi Kronik 

(KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas kurang dari 23,5 

cm. Dengan perhitungan persentase berdasarkan jumlah ibu hamil KEK 

dibagi dengan jumlah ibu hamil yang diperksa LiLa. 

Pada tahun 2020, persentase ibu hamil KEK di Provinsi Banten yaitu 

sebesar 9,02% dengan target 16%. 

 

3. Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama enam bulan pertama tanpa 

minuman atau makanan tambahan lain. Target persentase bayi kurang dari 6 

bulan mendapat ASI Eksklusif sebesar 40%, realisasi kinerja Provinsi 

Banten pada tahun 2020 sebesar 60,10%  atau sudah di atas target. Jika 

dirinci menurut kabupaten/kota,sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini. 

 

Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif  

di Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 
 

 

 

 

49.11 

64.69 
57.78 

70.89 
59.79 62.52 61.03 65.16 61.10 

Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif  
di Provinsi Banten Tahun 2020 



 

 

 

Indikator Kinerja dan Target  

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2020 

No. Indikator Kinerja Target  Capaian 

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir 

8 

Kab/Kota 

 

 8 

Kab/Kota 

2. Persentase persalinan di fasilitas 

pelayanan kesehatan 

 

87 % 98,6 % 

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

balita 

8 Kab 

/Kota 

7 Kab/ 

Kota 

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

Anak Usia Sekolah dan Remaja 

8 Kab 

/Kota 

6 Kab/ 

Kota  

5. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

usia reproduksi 

 

8 Kab 

/Kota 

8 Kab/ 

Kota  

6. Persentase Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

lanjut usia 

50% 

 

25% 

 

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir  

Definisi Operasional kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir antara lain :  

1. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan 

bayi baru lahir adalah: 

a) Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 

50% desa/kelurahan. 

b) Cakupan K4 minimal 85% ibu hamil di suatu kabupaten/kota 

mendapatkan pelayanan antenatal sebanyak 4 kali  pada kurun 

waktu tertentu.  

c) Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan 



 

 

pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun 

waktu tertentu.  

d) Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 Rumah Sakit mampu 

melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal. 

e) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP 

minimal 1 kali setiap 3 bulan. 

2. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan tujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar 

memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama 

kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB 

pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos / kepercayaan / adat 

istiadat setempat, penyakit menular seksual dan akte kelahiran. 

3. Ibu hamil di suatu kabupaten/kota mendapatkan pelayanan antenatal 

sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4)  dengan ketentuan : 

a) Satu kali pada trimester pertama 

b) Satu kali pada trimester kedua 

c) Dua kali pada trimester ketiga 

Pelayanan antenatal 4 kali dilakukan sesuai standar kualitas melalui 10 

T antara lain : 

1) pengukuran berat badan dan tinggi badan; 

2) pengukuran tekanan darah; 

3) pengukuran lingkar lengan atas (LiLA); 

4) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); 

5) penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin; 

6) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi; 

7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet; 

8) tes laboratorium; 

9) tatalaksana/penanganan kasus; dan 

10) temu wicara (konseling) 

4. Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal adalah puskemas yang 



 

 

memiliki fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan 

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk dalam 

Puskemas yang harus siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan 

kriteria menolong persalinan, dapat dijangkau dengan waktu tempuh 

paling lama 2 jam ke fasyankes rujukan (Rumah Sakit) dengan 

transportasi umum setempat dan minimal terdiri dari 1 dokter, 1 bidan 

dan 1 orang perawat yang tinggal di sekitar lokasi Puskesmas. 

5. Rumah Sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi 

dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal adalah Rumah Sakit yang 

memiliki kemampuan serta fasilitas penanganan kasus rujukan 

komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal siap 24 jam 

sehari dan 7 hari seminggu untuk memberikan pelayanan terhadap ibu 

hamil, bersalin nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang 

datang sendiri atau atas rujukan dari puskesmas dan puskesmas dengan 

tempat tidur mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal 

dan neonatal adalah puskesmas yang memiliki fasilitas atau 

kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri 

dan neonatal dasar. 

6. Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan suatu kegiatan untuk 

menelusuri sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal oleh tim 

AMP dengan maksud mencegah kesakitan dan ke matian dimasa yang 

akan datang. 

Rumus Penghitungan Indikator 

1. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil di minimal 

50% desa/kelurahan di wilayahnya pada kurun waktu tertentu dibagi 

Jumlah seluruh puskesmas yang ada di wilayah tersebut pada  kurun 

waktu  yang sama x 100 

2. Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sebanyak 4x 

sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 

Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada  kurun 

waktu yang sama x 100 

3. Jumlah puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan 



 

 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu 

dibagi jumlah seluruh puskesmas dengan tempat tidur mampu 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada 

kurun waktu yang sama x 100  

4. Apabila Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 Rumah Sakit mampu 

melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang memiliki tenaga dengan 

kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk 

memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan 

neonatal komprehensif dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, 

masuk dihitung memenuhi kriteria  

5. Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan kajian 

Audit Maternal Perinatal minimal 1 kali setiap 3 bulan, masuk dihitung 

memenuhi kriteria 

Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil  

Tahun 2020 

 

 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan Puskesmas yang 

menyelenggarakan kelas ibu hamil Tahun 2020 mencapai 100%. Angka ini 

sudah mencapai target, dimana target Nasional yaitu 50%. 
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Cakupan Kunjungan Antenatal (K4) 

Tahun 2020 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan kunjungan antenatal pada tahun 

2020 mencapai 102,77%. Angka ini sudah mencapai target, dimana target 

Nasional yaitu 80%. 

Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan  

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 

Tahun 2020 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota Yang 

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir pada 

tahun 2020 mencapai 100%. 
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Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara 

lain yaitu : 

1. Adanya pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir sesuai 

standar  

2. Tersedianya Puskesmas dengan tempat tidur yang mampu 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 

3. Tersedianya Puskesmas dengan tempat tidur yang mampu 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 

4. Tersedianya Rumah Sakit mampu melakukan penanganan kasus 

rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 

5. Menyelenggarakan Audit Maternal Perinatal (AMP) minimal 1 kali 

setiap 3 bulan 

6. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Kelas Ibu 

(Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita 

7. Adanya dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar 

pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. 

8. Adanya Peraturan Menteri KesehatanNomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas 

9. Adanya pemahaman dan kemudahan baik dari segi pencatatan dan 

pelaporan untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.  

10. Tersedianya tenaga kesehatan terlatih dan terampil : Asuhan 

Persalinan Normal (APN), Kelas Ibu, Pencegahan Penularan Ibu ke 

Anak (PPIA), BBLR, ANC Terpadu, Penanganan gawat darurat 

Maternal dan neonatal 

11. Dukungan anggaran yang memadai (APBN,APBD dan dana DAK 

Non Fisik Jampersal) untuk mendorong pelayanan kesehatan ibu dan 

bayi baru lahir. 

12. Dukungan dari lintas program dan lintas sektor, Perguruan Tinggi, 

Organisasi Profesi (IDI, POGI, IBI, PPNI, Persagi) untuk 

peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan  



 

 

pelayanan kesehatan ibu sesuai standar dalam pelayanan kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir. 

13. Dukungan dari Tim Penggerak PKK dan jejaringnya dari tingkat 

provinsi hingga desa terkait pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 

14. Tersedianya tenaga kesehatan PTT (bidan, perawat, gizi dan kesmas) 

yang ditempatkan di desa terpencil dan sangat  terpencil di wilayah 

Banten. 

15. Beberapa kabupaten/kota memiliki inovasi program untuk 

mendorong pencapaian target pelayanan ibu dan bayi baru lahir  

16. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir yang memadai 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target di beberapa 

kabupaten/kota tersebut,antara lain adalah: 

1. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan Kelas Ibu 

terkendala dengan situasi pandemi. 

2. Keadaan geografis Provinsi Banten yang memiliki daerah terpencil, 

sehingga sulit akses ke fasyankes  

3. Penyelenggaraan AMP belum optimal di tingkat Kabupaten/Kota 

Alternatif solusi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk 

pencapaian :  

1. Meningkatkan pengetahuan, dukungan keluarga dan masyarakat 

melalui kegiatan kelas ibu hamil, dan Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).  

2. Distribusi buku KIA sampai ke masyarakat dan peningkatan 

pemanfaatan penggunaan buku KIA  

3. Audit Maternal dan Perinatal dan Surveilans kematian Ibu  

4. Memperkuat kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Agama 

untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan 

reproduksi untuk mendorong calon pengantin memeriksakan 

kesehatannya ke fasilitas kesehatan.  



 

 

5. Memperluas KIE kepada seluruh lapisan masyarakat bekerjasama 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin wilayah. 

 

3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Persalinan di 

fasilitas kesehatan merupakan indikator di Renstra 2020-2024. Pada Renstra 

sebelumnya lebih dikenal dengan ”persalinan oleh nakes” (Pn). Perubahan 

indikator ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir, dalam kerangka penurunan 

AKI dan AKB. Apabila setiap ibu bersalin di fasilitas kesehatan, diharapkan 

ketika terjadi komplikasi dan atau kegawatdaruratan maternal neonatal dapat 

segera ditangani oleh tim yang kompeten. Dengan komitmen ini maka akses 

ibu hamil dan bersalin terhadap pelayanan kesehatan menjadi sasaran 

penting bagi Direktorat Kesehatan Keluarga dan jaringannya dalam 

mencapai sasaran Renstra ”meningkatnya akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan ibu dan reproduksi.” Dan harapannya adalah setiap ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan sesuai standar yang sehingga kematian ibu dan bayi 

dapat diturunkan. Pertolongan persalinan merupakan proses pelayanan 

persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. 

 Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah cakupan ibu bersalin 

yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah 

kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan pelaksanan nya yaitu Dokter/ 

dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan ketentuan tenaga 

penolong minimal dua orang terdiri dari : 

a. Dokter dan bidan, atau 

b. Dokter dan perawat, atau 

c. 2 orang bidan, atau 

d. Bidan dan perawat 

Indikator PF diukur dari ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas 



 

 

pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. 

Perhitungan indikator nya  jumlah ibu bersalin yang mendapatkan 

pertolongan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 

dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam setahun dikali 

100%. 

Tempat pelaksanaan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan 

(Puskesmas, klinik, Rumah sakit, praktek mandiri bidan). 

 

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara 

lain yaitu : 

1. Adanya regulasi yang menegaskan pertolongan persalinan di Fasyankes 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. 

2. Adanya dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar 

pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. 

3. Adanya Peraturan Menteri KesehatanNomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas 

4. Adanya pemahaman dan kemudahan baik dari segi pencatatan dan 

pelaporan untuk persalinan di fasilitas kesehatan.  

5. Tersedianya tenaga kesehatan terlatih dan terampil : Asuhan Persalinan 

Normal (APN), Kelas Ibu, Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA), 

BBLR, ANC Terpadu, Penanganan gawat darurat Maternal dan 

neonatal. 

6. Dukungan anggaran yang memadai (APBN,APBD dan dana DAK Non 

Fisik Jampersal) untuk mendorong persalinan di Fasyankes. 

7. Dukungan dari lintas program dan lintas sektor,Perguruan Tinggi, 

Organisasi Profesi (IDI, POGI, IBI, PPNI, Persagi) untuk peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan  pelayanan kesehatan 

ibu sesuai standar dan mendorong masyarakat bersalin di fasyankes. 

8. Dukungan dari Tim Penggerak PKK dan jejaringnya dari tingkat 

provinsi hingga desa terkait pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 



 

 

9. Tersedianya tenaga kesehatan PTT (bidan, perawat, gizi dan kesmas) 

yang ditempatkan di desa terpencil dan sangat  terpencil di wilayah 

Banten. 

10. Beberapa kabupaten/kota memiliki inovasi program untuk mendorong 

pencapaian target persalinan di fasyankes  

11. Memiliki sarana dan prasarana pendukung persalinan yang memadai 

12. Dukungan dari perangkat desa dan masyarakat yang peduli terhadap 

fasilitas kesehatan yang tersedia. 

13. Dukungan pemerintah daerah dalam menerbitkan regulasi serta 

memberikan sanksi bagi tenaga kesehatan yang tidak komitmen 

memberikan pertolongan persalinan bukan di fasyankes. 

 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target PF di beberapa 

kabupaten/kota tersebut,antara lain adalah: 

1. Masih ada persalinan ditolong oleh non tenaga kesehatan  

2. Keadaan geografis Provinsi Banten yang memiliki daerah terpencil, 

sehingga sulit akses ke fasyankes mengakibatkan sasaran memilih 

bersalin dengan tenaga non kesehatan atau di non Fasyankes 

(Rumah,Polindes, RTK). 

3. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas 

PelayananKesehatan dimana didalamnya Polindes/Poskesdes tidak 

termasuk, sementara kondisisebenarnya masih banyak yang bersalin di 

Polindes yang seharusnya tercatat sebagai bersalin di fasyankes. 

4. Budaya di masyarakat dimana ibu hamil lebih senang bersalin di rumah 

atau dipolindes daripada di fasyankes. 

5. Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah dan kurangnya dukungan 

keluarga dan masyarakat. 

6. Pemanfaatan dana Jampersal dan RTK dari sebagian 

kabupaten/kotamasih  belum optimal. 

Alternatif solusi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk 

pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan  



 

 

1. Daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit dimana akses ke fasilitas 

pelayanankesehatan menjadi kendala oleh Direktorat Kesehatan 

Keluarga Kemenkes RI menerapkan program Kemitraan Bidan dan 

Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan 

bermitra dengan bidan, sehingga tidak ada lagi persalinan oleh dukun. 

Apabila dukun mendapat kasus ibu hamil yang akan bersalin, maka 

wajib dirujuk ke bidan. Selain itu, untuk mempermudah akses terhadap 

fasilitas kesehatan, pemerintah menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran 

yang dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil dan keluarga selama 

menunggu proses persalinan berlangsung sebelum dirujuk ke fasilitas 

kesehatan.  

2. Penguatan pemanfaatan dana Jampersal di kabupaten/kota dan 

peningkatan anggarankabupaten/kota. 

3. Meningkatkan pengetahuan, dukungan keluarga dan masyarakat 

melalui kegiatan kelas ibu hamil, dan Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K).  

4. Distribusi buku KIA sampai ke masyarakat dan peningkatan 

pemanfaatan penggunaan buku KIA  

5. Audit Maternal dan Perinatal dan Surveilans kematian Ibu  

6. Memperkuat kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Agama 

untukmeningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan 

reproduksi untuk mendorong calon pengantin memeriksakan 

kesehatannya ke fasilitas kesehatan.  

7. Memperluas KIE kepada seluruh lapisan masyarakat bekerjasama 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin wilayah. 

 

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

balita 

Rumus Penghitungan Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita adalah Jumlah Kabupaten/ 

kota yang seluruh Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu 

balita sedikitnya di 50% desa/ kelurahan, dan melaksanakan pendekatan 



 

 

MTBS pada kunjungan balita sakit, dan melaksanakan SDIDTK untuk 

menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan 

perkembangan.   

Definisi Operasional nya antara lain : 

1) Seluruh Puskesmas melaksanakan kelas ibu balita di 50% desa/ 

kelurahan yaitu tenaga kesehatan mendampingi kelompok ibu/keluarga 

yang memiliki anak usia balita untuk mendiskusikan materi kesehatan 

anak dalam Buku KIA 

2) Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu 

menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk 

melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit 

3) Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK yaitu menindaklanjuti 

rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan 

sebagaimana Pedoman Pelaksanaan SDIDTK  di Tingkat Pelayanan 

Kesehatan Dasar (Stimulasi/ Intervensi/Rujukan). 

 

Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita  

Tahun 2020 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan balita pada tahun 2020 mencapai 87,50%, dimana yang 

belum menyelenggarakan yaitu kota cilegon. 

 

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara 

lain yaitu : 

1. Adanya pelayanan kesehatan Balita sesuai standar  

2. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Kelas Ibu 

(Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita) 

3. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan balita 

yang memadai 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target di beberapa 

kabupaten/kota tersebut,antara lain adalah: 

1. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan Kelas Ibu 

terkendala dengan situasi pandemi. 

2. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan Tumbuh 

kembang pada balita terkendala dengan situasi pandemi. 

3. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan pelayanan 

MTBS pada balita terkendala dengan situasi pandemi 

 

Alternatif solusi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk 

pencapaian :  

1. Meningkatkan pengetahuan, dukungan keluarga dan masyarakat 

melalui kegiatan kelas ibu balita  

2. Distribusi buku KIA sampai ke masyarakat dan peningkatan 

pemanfaatan penggunaan buku KIA  

3. Memperluas KIE kepada seluruh lapisan masyarakat bekerjasama 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin wilayah. 

5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

Anak Usia Sekolah dan Remaja 

Rumus Penghitungan Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang 



 

 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 

adalah Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

anak usia sekolah dan remaja sesuai kriteria dalam kurun waktu 1 tahun. 

Definisi Operasional nya antara lain :  

1. Kriteria Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

usia sekolah dan remaja adalah:  

• Minimal 40% Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) 

• Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah 

(SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang 

ada di wilayah kerja Puskesmas. 

a. Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

(PKPR) adalah puskesmas yang memiliki menyelenggarakan 

layanan konseling bagi anak usia sekolah dan remaja (6 – 18 

tahun), dan membina minimal 1 (satu) posyandu remaja di 

wilayah kerja puskesmas.  

• Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara anak usia 

sekolah dan remaja dengan tenaga kesehatan secara individu 

atau kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja  

yang sedang dialami.   

• Pembinaan posyandu remaja yang dimaksud adalah  

menghadirkan petugas di posyandu remaja untuk melakukan 

pendampingan kader remaja dalam penyelenggaraan posyandu 

remaja. 

• Posyandu remaja merupakan salah satu bentuk Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat 

untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan 

kesehatan bagi remaja (10  - 18 tahun). 

• Penyelenggaraan posyandu remaja meliputi 3 hal yaitu 

pemberian KIE, pelayanan kesehatan, dan layanan konseling. 



 

 

 Pemberian KIE yang diberikan antara lain terkait kesehatan 

reproduksi, pendidikan keterampilan hidup sehat, gizi, 

pencegahan kekerasan, pencegahan PTM dan PM dalam 

bentuk penyuluhan, permainan, dan metode interaktif 

lainnya. 

 Pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain skrining 

kesehatan (contoh: pemeriksaan tanda vital, pengukuran 

status gizi/ antropometri, skrining anemia, dll), pemberian 

tablet tambah darah pada remaja putri, layanan rujukannya, 

dll. 

 Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara remaja 

dengan tenaga kesehatan/ kader remaja secara individu atau 

kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja  

yang sedang dialami.  

b. Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah 

(SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas. 

• Pembinaan sekolah/madrasah yang dimaksud adalah 

melakukan fasilitasi kegiatan UKS/M yang 

diimplementasikan dalam sekolah/madrasah meliputi 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan 

lingkungan sehat. 

• Kegiatan pendidikan kesehatan  antara lain: Literasi 

kesehatan (contoh: membaca dan mendiskusikan materi 

kesehatan menggunakan buku rapor kesehatanku atau buku 

kesehatan lainnya) , Pembiasaan perilaku hidup bersih dan 

sehat (contoh: cuci tangan dan gosok gigi bersama, dll), 

Pendidikan gizi (contoh: sarapan bersama, dll), dan 

optimalisasi aktifitas fisik (contoh: peregangan diantara jam 

pelajaran, dll). 

• Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: Penjaringan 

kesehatan dan pemeriksaan berkala (100% peserta didik), 



 

 

Pemberian Tablet Tambah Darah (remaja putri tingkat 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA), pemberian obat cacing dan  

imunisasi (bagi tingkat SD/MI),   

• Kegiatan pembinaan lingkungan sehat antara lain: pembinaan 

sanitasi sekolah (contoh: kebersihan toilet, lingkungan 

sekolah, saluran air, dll),  pembinaan kantin (contoh: 

kebersihan kantin, keamanan pangan, dan menu bergizi, dll), 

pengelolaan sampah (contoh: pemiilahan sampah, dll).  

• Kabupaten kota menentukan Proporsi setiap jenjang 

pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang dibina 

setiap Puskesmas.  

• Jika dalam satu wilayah kerja Puskesmas tidak terdapat 1 

(satu) jenjang pendidikan atau lebih maka pembinaan yang 

dilakukan hanya jenjang pendidikan yang ada di wilayah 

puskesmas dengan total minimal 20% sekolah/madrasah. 

2. Cara perhitungan kriteria indikator:  

• Jumlah Puskesmas yang mampu laksana Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) dibagi 40% Jumlah seluruh Puskesmas di 

kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100 

• Jumlah Puskesmas yang membina minimal 20% sekolah/madrasah 

yang ada di wilayah Puskesmas dalam 1 tahun dibagi jumlah seluruh 

Puskesmas di kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100. 

 

Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan 

 Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2020 



 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada tahun 2020 

mencapai 75,0%, dimana yang belum menyelenggarakan yaitu Kabupaten 

Pandeglang dan Kabupaten Lebak. 

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain 

yaitu : 

1. Adanya Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja  

2. Adanya Peraturan 4 Kementerian dalam Pelayanan Kesehatan Anak Usia 

Sekolah dan Remaja 

3. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan anak usia 

sekolah dan remaja yang memadai 

4. Adanya Dukungan dari Lintas Sektor terkait (Kemenag, Dindik, TP 

UKS) 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target di beberapa kabupaten/kota 

tersebut,antara lain adalah: 

1. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan pelayanan 

kesehatan anak usia sekolah dan remaja terkendala dengan situasi 

pandemi. 

2. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan posyandu 

remaja pada balita terkendala dengan situasi pandemi. 
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Alternatif solusi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk 

pencapaian :  

1. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait (Kemenag, 

Dindik, TP UKS) 

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah pelaksanaan pelayanan 

kesehatan peserta didik 

3. Menggunakan google form pelayanan kesehatan pada anak sekolah dan 

remaja   

 

6. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

usia reproduksi 

Rumus Penghitungan Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah :  

1. Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia 

reproduksi  

2. Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di 

wilayah kerja dikali 100 persen 

3. Jumlah Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca 

Persalinan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja 

dikali 100 persen 

 

Definisi Operasional nya anatara lain :  

1. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi 

adalah: 

a. Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan 

reproduksi calon pengantin (kespro catin) 

b. Seluruh Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca 

Persalinan  

2. Persentase puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) adalah : 

Puskesmas  yangmemberikan pelayanan : 



 

 

- Konseling / komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan 

reproduksi calon pengantin dan  

- Skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status 

gizi meliputi : (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan 

IMT, pemeriksaan Lingkar Lengan Atas / LiLa) dan tanda anemia 

(pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb) 

Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan 

atau perawat dan atau petugas gizi) 

3. Persentase Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca 

Persalinan adalah : 

Puskesmas  yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca 

Persalinan dengan metoda cara modern (AKDR/ pil/ suntik/ 

kondom/MAL/ implan/ vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 

hari setelah ibu melahirkan. 

KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan 

kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan 

tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau  mengakhiri kesuburan. 

Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). 

Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten 

yaitu : 

- dokter dan atau  

- bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy 

Update (CTU)/ pelatihan keluarga berencana (KB) / orientasi KB 

Pasca Persalinan (KBPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafik Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan  

Kesehatan Usia Reproduksi Tahun 2020 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi pada tahun 2020 mencapai 100%.  

 

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain 

yaitu : 

1. Adanya Pedoman Pelayanan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil  

2. Adanya Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/ 

Pedoman Pelayanan KB 

3. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan usia 

kesehatan reproduksi yang memadai 

 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target di beberapa kabupaten/kota 

tersebut,antara lain adalah: 

1. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan pelayanan 

kesehatan reproduksi calon pengantin  

2. Masih ada Puskesmas yang belum optimal melaksanakan peklayanan KB 

Pasac Persalinan 

3. Belum Optimalnya pencatatan dan pelaporan program usis reproduksi 
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Alternatif solusi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk 

pencapaian :  

1. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait (Kemenag, 

BKKBN) 

2. Meningkatkan koordinasi dengan KUA dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan calon pengantin 

3. Meningkatkan koordinasi dengan BKKBN dalam pelaksanaan pelayanan 

Keluarga Berencana 

 

7. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan lanjut usia 

Rumus Penghitungan Indikator Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan lanjut usia adalah Jumlah Kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia) dibagi jumlah 

seluruh kabupaten/kota dikali 100%  dalam kurun waktu 1 tahun. 

Definisi Operasional Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan lansia adalah meliputi: 

• Seluruh puskesmas membina posyandu lansia  di 50% desa di wilayah 

kerjanya: Seluruh puskesmas melaksanakan pembinaan pada posyandu 

lansia sedikitnya di 50% desa di wilayah kerjanya sehingga posyandu 

lansia buka minimal 4 kali dalam satu tahun pada setiap desa tersebut 

• Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan santun lansia yaitu: 

- Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat petugas 

pelayanan yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan lansia 

dan geriatri  

- Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia, minimal dengan 

mendahulukan lansia di loket, poliklinik, laboratorium dan apotik 

- Mengkondisikan sarana  yang  ada semaksimal mungkin, sehingga 

aman dan mudah diakses oleh lansia 



 

 

- Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan 

siklus hidup  

• Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang 

bagi Lansia adalah Kabupaten kota telah  mulai  melaksanakan Program 

Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di minimal 10% puskesmas 

dalam bentuk kegiatan: orientasi Program Perawatan Jangka Panjang 

bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal. 

 

Standar Prosedur nya adalah  

Posyandu lansia 

Pembentukan UKBM Posyandu Lansia dilakukan atas kebutuhan 

masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat dimana di dalamnya terdapat 

struktur kepengurusan, kader, pembinaan kelembagaan dan teknis, sasaran, 

serta sumber daya, dengan pembinaan dari sektor kesehatan serta sektor 

terkait lainnya. Sasaran Posyandu Lansia adalah pra lansia (45-59 tahun) 

dan lansia (≥ 60 tahun). Mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan 

kesehatan di Posyandu lansia dilakukan dengan menggunakan 5 langkah 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Langkah pertama: pendaftaran peserta posyandu lansia dan pemberian 

buku kesehatan lansia yang selanjutnya dimiliki lansia, digunakan sampai 

4 tahun (dilakukan oleh Kader). Selain itu dilakukan kegiatan aktifitas 

fisik/senam lansia. 

2. Langkah kedua: wawancara termasuk anamnesa perilaku berisiko (APR), 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan atau Panjang 

depa, pengukuran lingkar perut, dan penilaian tingkat kemandirian lansia 

(dilakukan oleh Kader)  

3. Langkah ketiga: pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, dan 

pemeriksaan status mental emosional dan kognitif serta penilaian risiko 

jatuh (dilakukan oleh petugas kesehatan dibantu kader) 

4. Langkah keempat: pemeriksaan laboratorium sederhana seperti: gula 

darah, kolesterol dan asam urat (dilakukan oleh petugas kesehatan 

dibantu Kader) 



 

 

5. Langkah kelima: pemberian penyuluhan sesuai kebutuhan/konseling, 

pemberian PMT penyuluhan dan pencatatan hasil (dilakukan oleh 

petugas kesehatan dibantu kader) 

Jika dalam pemeriksaan ditemukan kelainan, lansia dapat dirujuk ke fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar (puskesmas,dll) yang ada di wilayah tersebut 

untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 

 

Beberapa kegiatan Posyandu Lansia yang dapat diselenggarakan secara 

terpadu dengan sektor terkait: 

1. Pembinaan kesehatan lansia oleh kader Bina Keluarga Lansia (BKL) 

2. Pembinaan kesejahteraan sosial lansia oleh pekerja sosial 

3. Penguatan kemampuan caregiver yang merawat lansia dengan 

ketergantungan sedang, berat dan total di keluarga. 

4. Pemberdayaan lansia dengan kegiatan : 

a. Peningkatan peran lansia dalam meningkatkan status kesehatan 

keluarga 

b. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan 

pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA). 

c. Upaya kesehatan tradisional melalui akuppressure, pengolahan TOGA 

dan ramuan tradisional herbal (jamu), 

d. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: usaha peningkatan pendapatan 

keluarga, usaha simpan pinjam 

e. Kegiatan untuk pengembangan ekonomi kreatif (melukis, membatik, 

kesenian seperti angklung dll) 

f. Kegiatan kerohanian 

g. Forum diskusi 

h. dsb 

5. Kegiatan silaturahim/sosialisasi dan rekreasi: dilakukan secara berkala 

sesuai dengan kesepakatan anggota posyandu lansia (latihan 

kesenian/pengembangan hobi, arisan, mengunjungi obyek wisata, dsb.) 

 



 

 

Puskesmas memberikan pelayanan yang santun terhadap lansia: 

Kabupaten/kota melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap 

Puskesmas dengan standar prosedur pelayanan santun lansia sebagaiberikut: 

Pelayanan Bagi Lansia di Puskesmas menggunakan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Pendaftaran lansia dan pemberian Buku Kesehatan Lansia yang 

selanjutnya dimiliki lansia, digunakan sampai 4 tahun 

2. Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), dengan 

komponen pemeriksaan yang terdiri dari: 

a. Pemeriksaan Tanda Tanda Vital 

b. PemeriksaanFisik/Jasmani 

c. Penilaian status gizi 

d. Pemeriksaan status fungsional 

e. Penilaian status psikososial dan status sosial (adatidaknyaabuse, 

mistreatment, neglected) 

f. Pemeriksaan status kognitif 

g. Pemeriksaan status mental 

h. Pemeriksaanpenunjang (dilakukansesuaidengankebutuhan) 

3. Rencana tatalaksana komprehensif oleh dokter: rawat jalan, terapi 

terpadu (promotive, preventif, kuratif, rehabilitative), home care, rujukan 

ke RS 

4. Dilakukan pelayanan/tata laksana yang sesuai 

5. Diberikan edukasi baik kepada pasien maupun pendamping 

6. Dilakukan rujukan bila diperlukan. 

 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas tersebut 

dilaksanakan secara komprehensif dengan prinsip: 

- Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, dengan adanya  

petugas pelayanan yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan 

lansia dan geriatri  

- Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia, minimal 

mendahulukan lansiadi loket, poliklinik, laboratorium dan apotik 



 

 

- Mengkondisikan sarana  yang  ada semaksimal mungkin, sehingga aman 

dan mudah diakses oleh lansia 

- Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus 

hidup  

 

Orientasi Pelayanan Perawatan Jangka Panjang yaitu Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota melakukan orientasi/sosialisasi Program Perawatan Jangka 

Panjang bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal kepada 

pengelola pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas. 

Grafik  Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan  

Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 

Tahun 2020

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada tahun 2020 mencapai 37,50%, dimana 

yang belum menyelenggarakan ada 5 (lima) Kabupaten/ Kota yaitu 

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang dan Kota Serang. 

 

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain 

yaitu : 

1. Adanya Pedoman Pelayanan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil  

2. Adanya Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/ 

Pedoman Pelayanan KB 
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3. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan usia 

kesehatan reproduksi yang memadai 

 

II. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

 

Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Penyehatan Lingkungan 

 

 

a. Indikator Kinerja : Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar 

Sembarangan (SBS) 

Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek 

buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi 

adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam 

menerapkan pilar-pilar STBM. 

Kriteria desa/kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah : 

1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan 

layak 

2) dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak 

3) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar 

No. Indikator Kinerja Target  Capaian 

1. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang 

air besar Sembarangan (SBS) 

 

35 % 

 

16% 

2. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 8 

Kab/Kota 

5  

Kab/Kota 

3. Persentase sarana air minum yang diawasi 

/diperiksa kualitas air minumnya sesuai 

standar 

 

50 % 12.5% 

4. Jumlah fasyankes yang memiliki 

pengelolaan limbah medis sesuai standar 

 

10 

 

135 

5. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan 

(TPP) yang memenuhi syarat sesuai 

standar 

50 % 33% 

6. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum 

(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar 

40 % 32% 



 

 

4) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk 

mencapai 100% Kepala Keluarga (KK) mempunyai jamban layak dan 

aman. 

Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)  

di Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 

Berdasarkan grafik diatas Jumlah Desa/ Kelurahan di Provinsi Banten 

sebanyak 1551 Desa/ Kelurahan telah menjadi Desa/ Kelurahan Stop Buang 

Air Besar Sembarangan sebanyak 248 (16%) Desa/ Kelurahan di 8 (delapan) 

Kabupaten/ Kota yaitu Kota Tangerang 104 (100%) Desa/ Kelurahan, 

Kabupaten Lebak 30 Desa/Kelurahan, Kota Cilegon 24 Desa/Kelurahan, 

Kabupaten Pandeglang 21 Desa/Kelurahan, Kabupaten Tangerang 19 

Desa/Kelurahan, Kota Tangerang Selatan 6 Desa/Kelurahan, Kota Serang 6 

Desa/Kelurahan. 

Capaian kinerja yang belum mencapai target memiliki hambatan dan kendala 

sebagai berikut : 

1) Anggapan masyarakat terhadap penyediaan jamban mendapatkan subsidi 

masih tinggi 

2) Pengusaha sanitasi kesulitan mendapat dukungan dana  

3) Belum adanya sinkronisasi OPD terkait dalam menyediakan anggaran 

sanitasi. 
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4) Belum adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan 

kebijakan sanitasi yang sudah ada. 

5) Perilaku/ kebiasaan masyarakat dalam BABS sulit di rubah. 

6) Kurangnya pendampingan pasca pemicuan oleh petugas dan kader 

kesling. 

Tindak lanjut dalam pencapaian Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar 

Sembarangan adalah : 

1) Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan kolaboraksi 

antara pemerintah, Lembaga legislatif, CSR dan masyarakat. 

2) Verifikasi Desa Claim Stop Buang Air Besar Sembarangan. 

3) Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat dalam BAB di masyarakat. 

4) Petugas, kader dan tim STBM melakukan pendampingan kepada 

masyarakat yang belum BABS di Tingkat Puskesmas dan Kabupaten/ 

Kota 

5) Advokasi kepada OPD terkait sanitasi dalam melakukan perencanaan 

sanitasi. 

6) Melakukan koordinasi dan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam 

penyelenggaraan sanitasi di Kabupaten/ Kota. 

 

b. Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarkan 

Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) 

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/Kota yang 

bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui 

terselenggaranya penerapan  beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi 

yang disepakati masyarakat oleh pemerintah daerah. Sasaran kabupaten/kota 

yaitu tatanan potensi dan permasalahan pada msing-masing kecamatan di 

kabupaten/kota. Penyelenggarakan dilakukan melalui berbagai kegiatan 

dengan memperdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah 

kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat. Tujuan 

Kabupaten/kota sehat  tercapainya kondisi kabupaten/kota untuk hidup 

dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat 

bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program 



 

 

kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan 

produktivitas dan perekonomian masyarakat. 

Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/ Kota Sehat dengan 

kriterian sebagai berikut : 

1) Memilliki laporan hasil verifikasi oleh Provinsi yaitu melaksanakan 2 

tatanan : masyarakat sehat mandiri dan permukiman saranan dan prasarana 

umum. 

2) Memiliki SK Tim Pembina KKS 

3) Memiliki SK Forum KKS 

4) Mempunyai rencana kerja tim pembina 

5) Mempunyaui rencana kerja forum 

Kabupaten/ Kota menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi 

Banten Tahun 2020 sebanyak 5 Kabupaten/ Kota, sedangkan target nasional 

adalah 8 Kabupaten/Kota. Artinya Provinsi Banten telah mencapai target 

nasional Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat yang 

meliputi : 

1) Kota Tangerang 

2) Kota Cilegon 

3) Kota Tangerang Selatan 

4) Kota Serang 

5) Kabupaten Serang 

Dalam pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat tersebut ditemukan berbagai 

kendala yaitu terkait : 

1) Kurangnya Koordinasi lintas sector, lintas program dan forum Kabupaten 

Kota Sehat karena anggapan penyelenggaraan Kabupaten Kota menjadi 

tanggung jawab sector kesehatan 

2) Kurangnya sinkronisasi kegiatan dan program pada forum, lintas program 

dan lintas sector. 

3) Kurangnya/ tidak adanya komitmen kepala daerah dalam menggerakkan 

masyarakat dan jajaran di pemerintahan untuk mendukung 

penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat 



 

 

4) Ketentuan desa/kelurahan ODF Bagi Kabupaten/Kota, karena di Provinsi 

Banten baru terdapat 1 Kota Tangerang telah Stop Buang Air Besar 

Sembarangan. 

 

c. Indikator Kinerja : Jumlah Fasyankes Yang Memiliki Pengelolaan 

Limbah Medis Sesuai Standar 

Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar adalah 

Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang telah melakukan pemilahan, 

pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat penyimpanan sementara B3 

di tempat penyimpanan B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan 

pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau 

bekerjasama dengan pihak pengelola limbah B3 yang berizin. 

Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan 

sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit, serta mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah 

medis di Fasyankes. 

Grafik Jumlah Fasyankes Yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis 

Sesuai Standar Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 

Berdasarkan grafik diatas jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan 

limbah medis sesuai standar yang terdiri dari Puskesmas dan Rumah Sakit di 
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Provinsi Banten adalah Puskesmas sebesar 112 telah melaporkan pengelolaan 

limbah medisnya sesuai standar dengan target Nasional yaitu sebesar 63 

Puskesmas, jadi capaian Puskesmas di Provinsi Banten yang memiliki 

pengelolaan limbah sesuai standart telah memenuhi target Nasional Tahun 

2020. Sedangkan Rumah Sakit sebanyak 33 telah melaporkan pengelolaan 

limbah medisnya sesuai standar dengan target Nasional sebesar 45 Rumah 

Sakit, jadi capaian Rumah Sakit yang memiliki pengelolaan limbah sesuai 

standart belum mencapat target Nasional Tahun 2020. 

Permasalahan yang terjadi di fasyankes Puskesmas dan Rumah Sakit adalah : 

1) Belum semua fasyankes Puskemas memiliki ijin TPS dan IPAL. 

2) Belum semua petugas sanitasi lingkungan di fasyankes Puskesmas dan 

Rumah Sakit mengikuti sosialisasi pelaporan pengelolaan limbah medis, 

sehingga masih terdapat petugas fasyankes belum memiliki akun di e 

monev. 

3) Terjadinya pergantian petugas di fasyankes. 

 

d. Indikator Kinerja : Persentase sarana Air Minum yang Dilakukan 

Pengawasan 

Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana 

Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa 

kualitas air minumnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 

Maksud dari diawasi/diperiksa adalah Petugas kesehatan lingkungan 

melakukan pengawasan eksternal melalui review dokumen RPAM, observasi 

lapangan (IKL), dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi). 

Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM. 

Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Air Minum (PKAM)  suatu upaya 

meningkatkan pelayanan penyediaan  air kepada masyarakat yang aman dan 

terhindar dari gangguan kesehatan terkait air.  Yang bertujuan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang aman dikonsumsi, 

tidak ada perumahan kumuh masyarakat dan sanitasi yang layak bagi seluruh 

masyarakat. 

 



 

 

Grafik Sarana Air Minum Dilakukan Pengawasan 

Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 

 

Berdasarkan grafik diatas capaian Sarana Air Minum Yang Dilakukan 

Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020 adalah 12,5% sehingga belum 

mencapai target Provinsi sebesar 50%.  

Pengawasan Sarana Air Minum tidak mencapai target karena terkendala 

kondisi pandemic covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020, sehingga 

perencanaan dan jadwal pengawasan yang sudah tersusun terpaksa di 

recofusing untuk upaya pengendalian dan penanganan pandemic covid-19. 

Selain itu, kendala yang terjadi adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan survei kualitas air minum rumah tangga tingkat Nasional 

jumlah sampelnya terbatas. 

2) Belum semua Puskesmas memiliki sanitarian kit untuk melakukan 

pemeriksaan. 

3) Belum semua petugas sanitasi lingkungan dilatih melakukan pengawasan 

kualitas air minum. 

4) Terkendala pelaporan e-monev PKAM masih dalam maintenance. 
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e. Indikator Kinerja :  Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang 

Memenuhi Syarat Sesuai Standar  

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan adalah 

TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan 

(IKL) dan memenuhi syarat sesuai standar. TPP: rumah makan/ restoran/ 

jasaboga/ sentra pangan jajanan, depot air minum. 

a. Standar prosedur : Permenkes, Pedoman, Juknis, Modul 

b. Standar sarana/fasilitas : Permenkes, Pedoman, Juknis, Modul 

c. Standar tenaga : sanitarian Puskesmas  

Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, 

orang, tempat dan perlengkapannya yang mungkin bisa menimbulkan penyakit 

atau gangguan kesehatan.  

 

Grafik Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi 

Syarat Sesuai Standar Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 

 

Berdasarkan grafik diatas bahwa capaian Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 

Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar Provinsi Banten Tahun 2020 adalah 

32,66%. Hal ini belum mencapai target Nasional Tempat Pengelolaan Pangan 

(TPP) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar sebesar 50%.  

Pencapaian target di Kabupaten/ Kota mulai dari yang tertinggi atau telah 

memenuhi target Pro 36% adalah Kabupaten Serang (42.52%), Kota Serang 
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(39.43%), Kota Tangerang (37,43%) dan Kota Cilegon (35,16%). Sedangkan 

Kabupaten/Kota yang belum mencapai target nasional adalah Kota Tangerang 

Selatan (31,98%), Kabupaten Tangerang (31,37%), Kabupaten Pandeglang 

(14,48%) dan Kabupaten Lebak (8,65%). 

Beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam pencapaian target 

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar 

adalah : 

1) Beberapa Kabupaten memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan. 

2) Petugas pemeriksa belum terlatih.  

3) Sertifikat Laik Sehat yang dikeluarkan oleh DPTSP Kabupaten/Kota tidak 

dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

4) Kendala teknis input laporan e monev HSP. 

5)  

f. Indikator Kinerja : Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU yang 

terdiri Pasar, Puskesmas dan Sekolah) Yang Dilakukan Pengawasan 

Sesuai Standar  

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar adalah tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah, Puskesmas) yang 

dilakukan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan cara melakukan Inspeksi 

Kesehatan Lingkungan (IKL) minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun. 

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk 

mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan IKL melalui 

pengamatan fisik media lingkungan dengan menggunakan instrumen IKL, 

pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta 

rekomendasi perbaikan. 

Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan 

swasta yang terdiri dari SD dan SMP/sederajat yang terdaftar di Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. 

Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya. Pasar 

adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di 

Kementerian Perdagangan. 



 

 

Grafik  TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standart 

Provinsi Banten Tahun 2020 

 

 

 

Berdasarkan grafik diatas capaian tempat fasilitas umum yang dilakukan 

pengawasan sesuai standart yaitu pasar, sekolah dan puskesmas adalah 32%. 

Hal ini belum mencapai target Provinsi tempat fasilitas umum yang dilakukan 

pengawasan sesuai standart tahun 2020 sebesar 40%.  

Dalam melakukan pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) tersebut 

petugas melaksanakan penilaian atau inspeksi kesehatan lingkungan 

menggunakan Form IKL TFU berdasarkan jenis sarananya. 

Capaian TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standart Provinsi Banten 

belum mencapai target karena : 

1) Form penilaian IKL TFU dengan ketentuan terdapat indikator wajib dan 

tidak wajib yang harus terpenuhi. 

2) Indikator penilaian wajib harus diukur kualitasnya menggunakan alat 

sanitarian kit. 

3) Belum semua petugas sanitasi lingkungan puskesmas memiliki sanitarian 

kit. 

4) Keterbatasan anggaran di beberapa Kabupaten dalam menyediakan 

anggaran belanja sanitarian kit. 
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5) Belum semua petugas sanitasi lingkungan puskesmas di berikan pelatihan 

dalam melakukan kegiatan pengawasan Tempat Fasilitas Umum. 

 

 

Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

No. Indikator Kinerja Target  Capaian 

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan kesehatan kerja 

8 8 

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan kesehatan olahraga 

8 8 

Upaya kesehatan kerja dan olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jasmani melalui aktifitas fisik 

dan olahraga. Program kesehatan kerja dan olahraga termasuk upaya kesehatan 

pengembangan. Program kesehatan kerja dan olahraga juga merupakan salah satu 

indikator keberhasilan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Aktifitas fisik 

atau olahraga dapat memberikan dampak positif bila dilakukan secara baik, benar, 

terukur dan teratur. Sebaliknya bila dilakukan tidak sesuai dengan kaidah tersebut 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau cedera yang mungkin akan 

berakibat fatal. Program kesehatan kerja dan olahraga diharapkan dapat 

mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan produktif.  

Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Sedangkan bugar merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan 

tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu 

senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak 

terduga.  

Kegiatan kesehatan kerja dan olahraga diselenggarakan sebagai upaya 

peningkatan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, termasuk pekerja dengan 

prioritas pendekatan promotif dan preventif sesuai paradigma sehat. Kesehatan 

kerja dan olahraga bermanfaat luas bagi masyarakat, baik pekerja maupun 

keluarga, termasuk anak. 



 

 

Melaksanakan 

Kesehatan

Kerja Puskesmas Perusahaan POS UKK GP2SP

1 KAB. PANDEGLANG Tidak (Level 0) 21 1 38 0

2 KAB. LEBAK Tidak (Level 0) 14 0 33 0

3 KAB. TANGERANG Tidak (Level 0) 14 0 0 0

4 KAB. SERANG Tidak (Level 0) 19 0 31 0

5 KOTA TANGERANG Tidak (Level 0) 20 0 36 0

6 KOTA CILEGON Ya (Level 1) 8 0 11 0

7 KOTA SERANG Tidak (Level 0) 10 0 21 0

8 KOTA TANGERANG SELATAN Ya (Level 1) 29 1 37 0

No Kab/Kota Jumlah Tempat Kerja Melaksanakan Kesehatan Kerja

Melaksanakan 

Kesehatan

Olahraga Instansi Jemaah Haji Kelompok Olahraga

1 KAB. PANDEGLANG Tidak (Level 0) 1 71 122

2 KAB. LEBAK Tidak (Level 0) 1 91 355

3 KAB. TANGERANG Tidak (Level 0) 1 2 74

4 KAB. SERANG Tidak (Level 0) 1 651 161

5 KOTA TANGERANG Tidak (Level 0) 2 419 800

6 KOTA CILEGON Tidak (Level 0) 2 292 200

7 KOTA SERANG Tidak (Level 0) 2 76 638

8 KOTA TANGERANG SELATAN Ya (Level 2) 2 247 521

No Kab/Kota
Jumlah Pembinaan Kebugaran Jasmani

a. Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

kesehatan kerja  

Capaian jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja pada 

tahun 2020 mencapai target yaitu 8 Kabupaten/Kota dimana target dari setiap 

Kabupaten/Kota 30% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan 

kesehatan kerja. Berikut ini adalah capaian kesehatan kerja Kabupaten/Kota 

di Provinsi Banten: 

b. Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

kesehatan olahraga 

Capaian jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga 

pada tahun 2020 mencapai target yaitu 8 Kabupaten/Kota dimana target dari 

setiap Kabupaten/Kota 30% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan 

kesehatan olahraga. Berikut ini adalah capaian kesehatan olahraga 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten: 

 

 



 

 

III. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat memegang tanggung jawab 

indikator kinerja sebanyak 2 kegiatan, yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang 

menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat, Persentase 

Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif sebagaimana disajikan 

pada tabel berikut ini. 

 

Indikator Kinerja dan Target  

Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

No. Indikator Kinerja Target Capaian 

1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 

kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 

 

90 % 90 % 

2. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 

pembinaan posyandu aktif 

60 % 50 % 

 

IV. Administrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk penguatan 

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang  terintegrasi antar 

pusat dan daerah, antar program dan antar sektor. 

 

Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat 

 

No. Indikator Kinerja Target  

 

Capaian   

 

1. Persentase kinerja RKAKL pada program 

pembinaan kesehatan masyarakat   

80 % 91, 93 % 

 

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dari target 80% 



 

 

pada tahun 2020 realisasi sebesar 91,93 %. Dimana kegiatan Dukungan 

Manajemen ini diberikan untuk mendukung kegiatan pada program teknis, 

diantaranya adalah Rapat Koordinasi Teknis Program Kesehatan Masyarakat, 

Bimbingan TeknisProgram Kesehatan Masyarakat ke kabupaten/kota, 

Penyusunan dan Desk Anggaran (RKA-KL), Konsultasi Program Kesehatan 

Masyarakat ke Pusat dan Evaluasi Pelaporan Program Kesehatan Masyarakat 

serta Pengelolaan Keuangan dan BMN.  

 

B. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Satker Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.479.177.000,-dan 

mencapai realisasi sebesar Rp 2.279.093.000,- atau 91,93 %.Realisasi anggaran 

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat disajikan pada tabel berikut ini. 

 
Realisasi Anggaran Dekonsentrasi (03) Program Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 

No. Jenis Kegiatan 
Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 

1. (2080) 

Pembinaan Gizi Masyarakat 
550.080.000 551.050.000 92,90 % 

2. 

(2085) 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Layanan 

Dukungan Manajemen 

 

212.710.000 190.548.000 89,58% 

3. 
(2089) 

Pembinaan Upaya Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

160.800.000 158.110.000 98,33% 

4. (5832) 

Pembinaan Kesehatan Keluarga 
266.739.000 256.389.000 96,12% 

5. 
(5833) 

Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

1.068.615.000 969.810.000 90,75% 

6. (5834) 

Penyehatan Lingkungan 
220.233.000 193.186.000 87,72% 

 Total 2.479.177.000 2.279.093.000 91, 93 % 

 



 
 

  

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Capaian indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Banten pada 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

a. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sudah sesuai target dengan 

capaian 98,6 %, dari target 87 %. 

b. Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 

masih belum sesuai target dengan capaian 16 % dari target 35 %. 

c. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) sudah sesuai target 

dengan capaian capaian sebesar 9,02 %  dari target 16 %. 

d. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat 

hidup sehat (Germas) sudah sesuai target dengan capaian 90 %, dari target 90 %. 

2. Ke empat indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas, dinas Kesehatan 

kabupaten kota, dan dinas Kesehatan Provinsi berperan untuk memastikan indikator 

tersebut berjalan sebagaimana mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan 

(Juknis, Juklak, Pedoman), pelaksanaan (sosialisasi, orientasi, refreshing) dan 

monitoring evaluasi. 

3. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja program, antara lain adalah 

ketersediaan anggaran, kebijakan dari pemerintah pusat, regulasi dari pemerintah 

provinsi, integrasi dan sinergi pusat-daerah, serta keakuratan data. 

4. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja program, antara lain adalah SDM 

yang jumlahnya terbatas dan belum terlatih, tingkat kepatuhan sasaran, masih ada ego 

program dan sarana/prasarana belum memadai. 

5. Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan pembinaan 

penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada 

seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator 

program serta memaksimalkan komunikasi aktif.  

6. Realisasi anggaran dekonsentrasi (03) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah mencapai 91,93 %. Hal ini 

dapat dikatakan sejalan dengan capaian indikator kinerja, dimana telah mencapai 

target. 

 

 



 

 

 

 

B. Saran 

1. Dalam menyusun perencanaan tahun yang akan datang diharapkan untuk memperkuat 

intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi pada lokus prioritas dengan 

meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif. 

2. Penyusunan perencanaan/anggaran diharapkan sesuai money followprogram berdasarkan 

pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HITS). 

3. Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menindaklanjuti dengan menyusun dan 

melaksanakan Rencana Aksi Daerah untuk peningkatan capaian program prioritas. 

4. Monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan agar dapat terpantau serta terkendalinya 

masalah dan hambatan secara dini sehingga dapat menemukan solusi yang cerdas dan 

inovatif dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CAPAIAN KINERJA  

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 

No. Sasaran 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Provinsi 

Capaian 
Provinsi 

(1) (2) (3) (5)  

1. Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
surveilans gizi 
 
Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi 
buruk pada balita 
 
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 
 
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat 
ASI Ekslusif 

100% 
 
 

10 % 
 
 

16% 
 

40% 

100 % 
 
 

25 % 
 
 

9,02 % 
 

61,10 % 

2. Pembinaan 
Kesehatan Keluarga 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
 
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan 
 
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan balita 
 
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja 
 
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan usia reproduksi 
 
Persentase Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia 

8  
Kab/Kota 

 
87 % 

 
 

8 
 Kab/Kota 

 
8 

 Kab/Kota 
 

8  
Kab/Kota 

 
 

50% 
 

8  
Kab/kota 

 
98,6 % 

 
 

7 
Kab/Kota 

 
6 

Kab/Kota 
 

8 
Kab/Kota 

 
 

25 % 
 
 

3. Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

1. 
 
 
2. 

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
kesehatan kerja 
 
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
kesehatan olahraga 

8  
Kab/Kota 

 
8 

Kab/Kota 

8  
Kab/Kota 

 
8 

Kab/Kota 
 



 

 

 

4. Penyehatan 
Lingkungan 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 

Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar 
Sembarangan (SBS) 
 
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 
 
Persentase sarana air minum yang diawasi 
/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar 
 
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai standar 
 
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat sesuai standar 
Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang 
dilakukan pengawasan sesuai standar 
 

35% 
 
 

8 
 

50% 
 
 

10 
 
 

50% 
 
 

40% 

16 % 
 
 

5 
 

12,5 % 
 
 

135 
 
 

33 % 
 
 

32 % 

5. Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1. 
 
 
2. 
 

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 
kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 
 
Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 
pembinaan posyandu aktif 

90% 
 
 

60% 

90 % 
 
 

50 % 

6. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program Pembinaan 
Kesehatan 
Masyarakat 

1. 
 
 

Persentase kinerja RKAKL pada program 
pembinaan kesehatan masyarakat 

80% 92 % 

 
  
 

 


