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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi 

manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada 

pasal 34 ayat 3  dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitasi pelayanan kesehatan dan fasilitasi pelayanan umum yang layak. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan 

yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Dengan 

demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga 

merupakan investasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan 

bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan 

hidup sehat yang setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembagunan kesehatan hanya dapat 

diselenggarakan denga berhasil-guna dan berdaya-guna, bila didukung oleh 

tenaga kesehatan yang memadai sebagai subyek pembangunan. 

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) telah mencanangkan dekade Sumber Daya 

Manusia Kesehatan (SDMK) yang salah satu penekanannya adalah perencanaan 

SDMK yang menjadi bagian penting dari manajemen kesehatan dan merupakan 

strategi dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan 

SDM Kesehatan. Dalam hal ini WHO menyatakan bahwa 80% dari keberhasilan 

pembangunan kesehatan akan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya 
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manusianya. Sehingga pengembangan sumber daya manusia telah ditetapkan 

menjadi salah satu prioritas dari 8 (delapan) fokus prioritas pembangunan 

kesehatan. 

Upaya pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Sulawesi 

Utara yang akan dilaksanakan dan dikembangkan adalah meliputi, perencanaan 

kebutuhan tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan melalui pendidikan 

dan pelatihan yang terakreditasi, pemerataan tenaga kesehatan melalui 

pendistribusian dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis sesuai 

kebutuhan, kompetensi tenaga kesehatan serta pembinaan dan pengawasan 

mutu tenaga kesehatan. 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pengembangan sumber 

daya manusia kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara tersebut, maka telah disusun 

rencana pelaksanaan program PPSDM Kesehatan melalui Dana Dekonsentrasi 

untuk tahun 2020. 

 

B. TUJUAN 

Meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan serta meningkatkan ketersediaan 

tenaga sesuai dengan kebutuhan program Pembangunan Kesehatan, dimana 

Tenaga Kesehatan yang dihasilkan ini mampu berperan sebagai pemikir, 

perencana, pelaksana dalam pembangunan kesehatan serta meningkatnya 

jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai 

kebutuhan pembangunan kesehatan. 

 

C. SASARAN 

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang 

bermutu bagi seluruh masyarakat 
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D. INDIKATOR KINERJA 

Indikator Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang harus dicapai Tahun 2020 sebagai 

berikut : 

1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan, 

pelatihan, magang, bimtek dan sosialisasi =  495 orang 

2. Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 

 =   65  % 

3. Persentase SDM Kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi =  99   % 
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BAB II 

HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI 

PROGRAM PPSDM KESEHATAN 

 

A. PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI 

A.1.  Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) ada 2 

(dua) keluaran (Output) yaitu :  

 1. Pelatihan Bidang Sosial (2076. DCJ) 

 Kegiatan Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan  

(2076.DCJ.304) : (30 orang), alokasi anggaran sebesar Rp. 

35.733.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 

35.730.000,- (99,9 %). 

 Kegiatan Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (2076.DCJ.900) : 

300 orang, alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.545.000,- dengan 

realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.157.205.000,- (96,3 %). 

 Kegiatan Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas 

(2076.DCJ. 903) : 30 orang, alokasi anggaran sebesar Rp. 

98.630.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 

98.630.000,- (100 %). 

 Kegiatan Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi bagi 

Petugas Puskesmas (2076.DCJ.904) : 60 orang, alokasi anggaran 

sebesar Rp. 406.872.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran 

Rp. 126.440.000,- (31,07 %). 

2. Pelatihan Bidang Sosial (2076.SCJ) 

 Kegiatan Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(2076.SCJ.054) :  (30 orang), alokasi anggaran sebesar 

Rp.206.141.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 

129.355.000,- (62,75%). 
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 Kegiatan Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular 

(2076.SCJ.055) : (30 orang), alokasi anggaran sebesar Rp. 

60.330.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran 

Rp.60.330.000,- (100 %). 

 Kegiatan Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (2076.SCJ.056) 

: (15 orang), alokasi anggaran sebesar Rp. 117.491.000,- dengan 

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 76.225.000,- (64,87%). 

 

A.2.  Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM 

Kesehatan (2078) yaitu :  

 1. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (2078.FBA) 

 Alokasi anggaran kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan 

SDMK Tingkat Provinsi (2078.FBA.001.051) sebesar Rp. 

208.514.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar        

Rp. 208.195.000,- (99,84 %). 

 Alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat 

Provinsi (2078.FBA.001.052) sebesar Rp. 153.900.000,- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 153.015.000,- (99,42 %). 

        

A.3. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program (4817) ada 2 (dua) keluaran (Output) yaitu :  

 1.  Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan (4817.FBA.501)  

 Rapat persiapan sebanyak 2 kali yaitu rapat persiapan 

pemuktahiran data SDMK dan rapat persiapan turun ke Kabupaten 

dalam rangka penyusunan profil SDMK ke Kab/Kota, Pertemuan 

Pemutahiran data SDMK tingkat Provinsi, Pengolahan data (Migrasi 

dan Cleaning), Fasilitasi dan Penyempurnaan data, penyusunan 

profil SDMK tingkat Kab/kota, Finalisasi, Pencetakan Dokumen 

Deskripsi PPSDMK dan Honor Tim Pengelola Data SDMK tingkat 

Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 4 (empat) bulan. 
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 Kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi dan di 15 

Kabupaten/Kota dan dilaksanakan Triwulan I sd Triwulan IV 

 Alokasi anggaran untuk output 4817.FBA.501 sebesar Rp. 

490.212.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 

441.076.300,- (89,97 %). 

2. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah untuk Dukungan 

Manajemen (4817.FBA.503) 

 Penyusunan RKA-K/L pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi 

anggaran, reviu dengan eselon I, Roren dan Inspektorat Jenderal 

Kemenkes RI, Honor pengelola keuangan sebanyak 12 bulan, 

penyusunan laporan SAI/SIMAK triwulan I dan III, Penyusunan 

Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dan Penyusunan 

Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja. 

 Kegiatan tersebut dilakukan di Pusat dan daerah lain berdasarkan 

surat pemanggilan dari Pusat. 

 Alokasi anggaran untuk output 4817.FBA.503 sebesar Rp. 

250.924.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 

71.236.500,- (71,61%). 

 

B.  PERMASALAHAN PER KEGIATAN 

NO KEGIATAN PERMASALAHAN 

1. Pelatihan SDM Kesehatan - 

2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM 
Kesehatan 

- 

 

3. 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada Program PPSDM 
Kesehatan 

- 

 

 

 

 

 



8 | P a g e  
 

C. REALISASI ANGGARAN 

 

Alokasi anggaran dana Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan untuk Dinas 

Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 sebesar                       

Rp. 3.229.292.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar             

Rp. 2.665.888.800 ( 82,55 %). 
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BAB III 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan kode Satker 179016 

Program PPSDM Kesehatan (12) untuk tahun 2021 mendapat alokasi anggaran 

sebesar sebesar  Rp. 3.229.292.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran 

sebesar Rp.2.665.888.800,- (82,55 %) dan realisasi fisik atau realisasi 

capaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut : 

 Kegiatan pelatihan SDM Kesehatan (2076) 

- Pelatihan Teknis Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.125.742.000,- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.683.915.000,- ( 79,21 %) dan 

realisasi fisik atau realisasi capaian output sebesar 100 %. 

 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (2078) 

- Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan (2078.FBA) 

Alokasi anggaran sebesar Rp. 362.414.000,- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 361.210.000,- ( 99,66 %) dan realisasi fisik 

atau realisasi capaian output sebesar 100 %. 

 Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program   

- Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan (4817.FBA.501) 

Alokasi anggaran sebesar Rp. 490.212.000,- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 441.076.300,- (89.97 %) dan realisasi fisik 

atau realisasi capaian output sebesar 100 %. 

- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah untuk Dukungan 

Manajemen (4817.FBA.503) 

Alokasi anggaran sebesar Rp.250.924.000,- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp.179.687.500,- ( 71,61 %) dan realisasi fisik 

atau realisasi capaian output sebesar 100 %. 
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2.     SARAN  

 Apabila pusat telah mengalokasikan anggaran di RKA-KL dekonsentrasi 

untuk kegiatan pertemuan/monev mohon pada saat pemanggilan tidak 

lagi mencantumkan biaya dari pusat karena dapat menghambat 

penyerapan realisasi anggaran di daerah.  

 

 

Manado,     Januari 2022 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

                                                      
Dr. DEBBIE K.R. KALALO, MSc.PH 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 196411031996022001 

 
 
 

 

 


