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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala, karena atas berkat 

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

disusun dengan baik. LAKIP Program Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini 

berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan 

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

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2021. 

 Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan 

meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

   Mataram, 7 Januari 2021 
Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 
 
 
 
 
 
 

dr. H lalu Hamzi Fikri, MM, MARS 
NIP. 19740621 200212 1 007 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan 

kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang: pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, 

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator 

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang 

direncanakan.  

 Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggambarkan 

capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit. Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021 yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan Direktur Jenderal P2P, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang 

mencapai atau melebihi target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu: 

1. Indokator persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

tercapai 94,4% dari target 93% dengan capaian kinerja 100,9% 

2. Indikator persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV 

tercapai 99,1% dari target 80% dengan capaian kinerja 123,9% 

3.    Indikator persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC tercapai 30,73% dari 

target 100% dengan capaian kinerja -65,7%. 

4.  Indikator persentase Penemuan Dini Kasus Kusta Tanpa Cacat tercapai 89% dari 

target 88% sehingga capaian kinerja 101,1% 

5. Indikator Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar adalah 97,8% 

dari target 95% sehingga capaian kinerja sebesar 102,9%. 

6. Indikator Jumlah kabupaten/Kota Yang melakukan POPM Kecacingan dari target 10 

Kabupaten/Kota sudah sepenuhnya tercapai sehingga capaian kinerja 100% 

7. Indikator Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM 

di ≥80 % puskesmas telah tercapai 2 Kabupaten dari target 1 Kabupaten/Kota 

8.   Indikator persentase penderita GME dan Depresi yang mendapatkan layanan tercapai 

10% dari target 20% dengan capaian kinerja indikator sebesar 50%  
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9.  Nilai kinerja penganggaran Untuk kinerja keuangan pada tahun 2021, realisasi 

anggaran semua jenis belanja mencapai 95,9 dari target 83 atau sebesar                           

Rp 4.789.024.548 dari total pagu sebesar Rp 4.995.206.000.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan 

oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan 

dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. 

  Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga 

merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan 

strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan 

dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat 

kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas 

(Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas 

sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih 

baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Perjalanan Kasus Covid-NTB dimulai dengan teridentifikasinya kasus 01 

dari seorang Pelaku Perjalanan dari Jakarta pada akhir 16 Maret 2020 selanjutnya 

ditemukan secara sporadis dari orang-orang dengan riwayat perjalanan khususnya 

ke daerah JABODETABEK yang telah terlebih dahulu teridentifikasi pada awal 

April 2020. Dari kasus-kasus primer tersebut menularkan ke kontak-kontaknya 

antara 6-20 orang kasus baru. Pada akhir tanggal 25 Maret 2020 sejumlah besar 

orang pulang setelah mengikuti Tablig Akbar di Gowa Sulawesi Selatan, kepada 
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mereka diberlakukan karantina rumah. Beberapa daerah melaporkan adanya kasus 

dari kelompok Jemaah Tablig tersebut. Di NTB, pada tanggal 31 Maret 2020 salah 

seorang diantaranya teridentifikasi Positif Covid-19. Dengan adanya kasus 

tersebut maka dilakukan Tracing terhadap semua Jemaah Tablig, khususnya 

mereka yang mengikuti acara Tablig Akbar di Gowa dan diperoleh kasus >300 

orang reaktif pada pemeriksaan RDT dan tersebar secara sporadis hampir disemua 

Kabupaten/Kota.  

Tujuan tracing adalah untuk mengikuti pergerakan Kasus Covid-19 untuk 

dapat dilakukan penanggulangan dengan pembatasan-pembatasan sosial secara 

ketat pada wilayah terbatas sehingga kasus tersebut tidak mengalami penyebaran. 

Namun karena berbagai hal beberapa kontak tidak tidak dapat di tracing, orang-

orang berisiko tidak terbuka/jujur, dan beberapa kontak yang seharusnya 

menjalani karantina tidak menjalankannya dengan baik dan menularkan  kepada 

orang-orang di sekitarnya secara bebas memunculkan kasus-kasus tanpa riwayat. 

Pada tanggal 10 April dilaporkan seorang balita umur 2 tahun teridentifikasi 

Covid-19 setelah dua hari sebelum anak tersebut sempat dibawa oleh ibunya ke 

pasar. Kasus-kasus tanpa riwayat ini selanjutnya muncul secara dominan di Kota 

Mataram dan Lombok Barat dan mulai bermunculan hampir di semua 

Kabupaten/Kota. Transmisi kasus secara bebas ini merupakan risiko terbesar 

terjadi pada tempat-tempat dimana distancing sulit untuk dilakukan seperti 

fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat 

umum lainnya.  Pada tanggal 4 Mei 2020 dilaporkan 2 orang tenaga kesehatan 

(dokter dan perawat) di UGD RSUD Mataram dan RS Univesitas Mataram 

teridentifikasi Covid-19. Kasus-kasus tanpa riwayat dan kasus pada Tenaga 

Kesehatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi penularan Covid-19 secara bebas 

untuk dan fase epidemik dimana penularan secara eksponensial sulit untuk 

dicegah.  Indikasi itu telah tampak yaitu klaster tanpa riwayat saat ini 

mendominasi kasus-kasus harian di NTB. Dampak dari pandemic covid benar-

benar di rasakan oleh semua pihak dan semua lapisan masyarakat sebagai contoh 

adalah di tutupnya berbagai fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) sebagai akibat dari ditemukannya petugas kesehatan 

yang terjangkit covid-19, tentu saja dengan di tutupnya puskesmas maka otomatis 

berbagai program untuk sementara di hentikan, juga pada masyarakat yang 
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mengalami gejala seperti demam atau batuk pilek mereka berupaya mungkin 

menutupi diri dan tidak memeriksakan diri  ke fasilitas kesehatan karena khawatir 

positif covid dan akan di isolasi yang tentu saja berdampak terhentinya pada 

kegiatan-kegiatan social ekomomi yang dilaksanakan.  

Di dalam Strategi Penanggulangan Covid-19 NTB kegiatan penanggulangan 

terbagi dalam 4 fase yaitu:  

a) Fase Kewaspadaan yaitu fase dimana belum ada kasus yang dilaporkan, 

sistem surveilans digerakan untuk mendeteksi pergerakan kasus secara 

Global dan Nasional, surveilans kelompok risiko tinggi (ODP dan PDP), 

penyiapan logistik, penguatan Rumah Sakit Rujukan, penyiapan 

laboratorium, KIE dan promosi kesehatan, dan penyiapan protokol-protokol 

kesehatan.  

b) Fase Transmisi Awal yaitu fase yang dimulai dengan ditemukannya satu 

kasus konfirmasi Covid-19, yang selanjutnya terjadi penularan setempat 

secara sporadik namun tetap terkontrol melalui kegiatan deteksi dini, 

contact tracing dan pembatasan penularan pada daerah fokus. Pembatsan 

sosial mulai diterapkan sedangkan lockdown hanya diberlakukan pada 

daerah-daerah fokus penularan (blocking focus) dengan dukungan sosial 

ekonomi dan kemanan. Ditunjang dengan Penyuluhan kesehatan 

masyarakat dan desinfeksi lingkungan. Protokol-protokol kesehatan maulai 

diterapkan di tempat-tempat umum. Isolasi kasus mapun orang berisiko 

dilakukan dengan karantina rumah maupun pada gedung-gedung pusat 

karantina di masing-masing kabupaten/kota. 

c) Fase Epidemik yaitu fase yang ditandai dengan ditemukannya kasus tanpa 

riwayat kontak yang jelas setelah dilakukan tracing kontak dan penyelidikan 

epidemiologi oleh Tim Surveilans di lapangan. Pada fase ini sudah terjadi 

penularan secara bebas di masyarakat, lonjakan kasus meningkat secara 

drastis untuk mencapai puncaknya, karena orang-orang yang pernah kontak 

dengan kasus tidak terdeteksi (tidak terkontrol). Apabila tidak dipersipkan 

maka dapat terjadi kedaruratan pada sistem pelayanan kesehatan. Untuk itu 

beberapa hal yang perlu dipersiapkan pada fase ini adalah :  menyiapkan RS 

Darurat Rujukan Khusus Covid-19, memperluas Identifikasi dan 

Penjaringan ODP & PDP dengan pemeriksaan cepat di masyarakat atau 
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kelompok-kelompok tertentu, memaksimalkan tracing kontak, penjaringan 

kasus pneumonia & ILI, Pengambilan sampel & Pemeriksaan dan 

Desinfeksi.  Indentifikasi hostspot-hotspot (klaster) di masyarakat sangat 

penting dilakukan dalam upaya deteksi dini dan penangulangan, bahkan 

sebagai dasar dalam pemberlakuan Tindakan kekarantinaan  seperti 

karantina rumah, pembatasan sosial secara ketat (social distancing) dan 

karantina wilayah (lockdown). Suporting sosial ekonomi dan keamanan 

untuk mereka yang diberlakukan tindakan kekarantinaan, Familly 

Psycosocial Support, dan pelaksanaan Protokol TTU & Transportasi secara 

ketat bahkan dapat diberlakukan penutupan tempat-tempat umum seperti 

pasar, sekolah, sarana ibadah dan tempat kerja. Fase ini berakhir seiring 

dengan semakin menurunnya kasus sampai tidak dilaporkan adanya kasus 

baru. 

d) Fase Pemulihan yaitu fase dimana kasus sudah mulai melandai sampai 

akhirnya tidak dilaporkan adanya kasus baru dengan memperhatikan 

beberapa hal, seperti  perkembangan wabah dengan  pertumbuhan kasus 

harus mendatar dan pertumbuhan kasus baru per hari dan kasus kematian 

juga harus menurun. Protokol kesehatan harus tetap berjalan. Pada fase ini 

beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Psikososial Suport, Pemulihan 

ekonomi, Surveilans ILI, ISPA dan Pneumonia dan Monitoring dan 

Evaluasi perkembangan kasus secara berkala untuk memastikan wabah 

telah berakhir. Kekuatan surveilans menjadi tulang punggung dalam fase 

ini, untuk itu logistik pendukung seperti RDT dengan kemampuan deteksi 

tinggi terutama untuk pemantauan infeksi baru dan atau lama.  

Pada awal perjalanan kasus, diberlakukan tindakan karantina secara ketat 

kepada kontak erat dan pelaku perjalanan. Walaupun tanpa ada pernyataan 

pembatasan, namun pembatasan-pembatasan sosial sekala besar diberlakukan 

hampir di semua wilayah di NTB. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi 

mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak ditiadakan, kegiatan 

ibadah/keagamaan dimasjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya ditiadakan,  

kecuali perniagaan di Pasar tetap berjalan  seperti biasa. Dilakukan juga 

pembatasan-pembatasan sosial skala kecil di tingkat lingkungan dimana 

ditemukan adanya kasus dan cara ini menunjukkan hasil yang cukup 
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menggembirakan di beberapa tempat yang ditunjukkan oleh tidak ditemukan 

kasus baru dari kluster-kluster tersebut. Saat ini kasus-kasus tanpa riwayat telah 

mendominasi kasus harian di NTB, artinya NTB telah mamasuki Fase Epidemik 

yang sesungguhnya. Dengan memasuki fase epidemik maka penularan akan sulit 

untuk dihentikan sampai kekebalan komunitas (herd imunnity) tercapai. Kegiatan 

penanggulangan yang dilakukan hanya untuk memperlambat penularan atau 

dikendalikan sampai batas kemampuan respon fasiltas pelayanan kesehatan untuk 

merawat kasus dan mencegah kematian. Apabila terjadi ledakan-ledakan kasus 

maka kemungkinan fasilitas kesehatan akan kekurang tempat tidur  Tidak ada 

jalan lain untuk menanggulangi hal ini yaitu dengan meningkatkan tracing dan 

testing. Tujuan tracing adalah untuk mengikuti pergerakan kasus covid-19 untuk 

dapat dilakukan testing dan penanggulangan dengan pembatasan-pembatasan 

sosial secara ketat pada wilayah terbatas sehingga kasus tersebut tidak mengalami 

penyebaran. Namun karena berbagai hal beberapa kontak tidak dapat di tracing 

karena menolak, orang-orang berisiko tidak terbuka/jujur, dan beberapa kontak 

yang seharunya menjalani karantina tidak menjalankannya dengan baik dan 

menularkan  kepada orang-orang di sekitarnya secara bebas dan memunculkan 

kasus-kasus tanpa riwayat.  Pertumbuhan kasus terus terjadi walaupun melandai 

namun tetap tinggi termasuk kematian di beberapa bulan di awal tahun 2021 

angka kematian. Pada tanggal 9 Juli 2021 NTB Varien Delta terkonfirmasi pada 

beberapa pasien yang pulang mudik lebaran dari jawa sebulan sebelumnya yang 

selanjutnya mendominasi kasus-kasus berikutnya.  
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Gambar 1.1 

Perjalanan Kasus Covid-19 di NTB 

 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima berbagai 

dana dekonsentrasi dan salah satunya adalah Dana Dekonsentrasi Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sejak tahun 2017 telah dilakukan 

Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

dengan Direktur Jenderal P2P terhadap indikator dan target kinerja atas 

pemanfaatan dana dekonsentrasi. Dalam perjanjian disampaikan bahwa Ditjen 

P2P akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

selama Tahun 2021 dengan menggunakan anggaran Dekonsentrasi. Laporan 

kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, pasal 28 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa 

Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat dan Kepala Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas 

pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan 

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

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan 

bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja 

kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja 

tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 

1.2  Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengikuti Visi 

dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. 

Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui berbagai misi 

pembangunan yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.  

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

10. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 

Peran Direktorat Jenderal P2P dalam mendukung pencapaian indikator 

Kementerian Kesehatan yakni  menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian 

peyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans 

dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, 
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pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya pada program P2P. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tahun 2019-2023 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang gambaran sasaran 

atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta strategi yang akan dilakukan 

untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

mengacu pada RPJM Daerah tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan pemerintah, 

khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Kesehatan. Proses 

penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah 

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun stakeholder eksternal. 

Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat 

Yang Gemilang”.  

Dalam visi yang di usung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang 

bermakna:  

• Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional 

dan internasional.  

• Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus 

diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai 

tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, 

tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada 

pelayanan publik. 

Dalam rangka mewujudkan Visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang 

GEMILANG, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 

- 2023 sebagai berikut :  

Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP  

Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta 

konektivitas wilayah  
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Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI  

Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari 

KKN dan berdedikasi  

Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS  

Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing 

daerah  

Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI  

Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 

Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI  

Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan 

ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi  

Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH  

Melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan 

penegakan hukum yang berkeadilan/ 

  Mengacu pada 6 (enam) misi tersebut di atas, Dinas Kesehatan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat bersinergi dalam upaya pencapaian Misi ke-3 yaitu NTB 

SEHAT dan CERDAS. Untuk mengakselerasi implementasi dan konsistensi visi, 

misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, dikembangkan 

strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, 

terpadu dan berkesinambungan 

1.3  Tugas Pokok dan Fungsi 

1.     Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi 

Tugas yang diemban Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 

membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah,          

di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi. Adapun fungsi-fungsinya adalah: 

a. Perumusan kebijakan tehnis bidang kesehatan, meliputi pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan masyarakat, pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan, dan pengembangan sumber daya kesehatan dan 

promosi kesehatan; 

b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan, meliputi pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, pengendalian 
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penyakit dan penyehatan lingkungan dan pengembangan sumberdaya 

kesehatan dan promosi kesehatan; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan 

masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan 

pengembangan sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan; 

d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan, meliputi 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan pengembangan 

sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan; 

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan, meliputi 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan pengembangan 

sumberdaya kesehatan dan promosi kesehatan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2.     Struktur Organisasi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi 

NTB dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah mengalami beberapa 

kali perubahan dan penyesuaian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2021 struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas 

yang membawahi: Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) 

Bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) Seksi dan 

terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

Dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2021, Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 352 orang pegawai yang 

tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak  138 

orang, UPTD RS Mata Provinsi NTB sebanyak 106 orang, UPTD Balai 

Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB sebanyak 56 

orang, UPTD Bapelkes Provinsi NTB sebanyak 28 dan Akademi 

Keperawatan Provinsi NTB sebanyak 24 orang. 

1.4  Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2021, jumlah pegawai di Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) pegawai dengan distribusi pegawai pada 

Seksi Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Bencana sebanyak 10 
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(sepuluh) orang, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan 

Zoonosis sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan seksi Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Keswa dan Napza sebanyak 7 (tujuh) 

orang sebagaimana tersaji pada grafik-grafik berikut: 

Grafik 1.1 

Distribusi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan                                                     

Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 

 

 

Grafik 1.2. 

Distribusi ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional                                        

Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 
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Mengacu pada kedua grafik di atas nampak bahwa sumber daya manusia 

kesehatan pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit masih sangat 

terbatas baik dari segi jumlah dan jenis jabatan fungsional yang tersedia. 

1.5  Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang 

sedang dihadapi organisasi. 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian 

Kesehatan Tahun 2021. 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja 

4. Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1.  Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Direktorat 

Jenderal P2P dan RKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 adalah 

menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya 

kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: 

1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on 

ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024; 

2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 

90% pada akhir tahun 2024; 

3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 

kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota 

pada akhir tahun 2024; 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 

190 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun 

sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM 

sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap anak 

usia 0-11 bulan sebesar 95 % pada akhir tahun 2024; 
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9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan 

jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 

2024; 

10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan 

pengendalian KKM sebesar 86 % pada akhir tahun 2024; 

11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis 

terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

12. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 

100 % pada akhir tahun 2024; 

13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100 % pada akhir tahun 2024. 

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator 

untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

penjabaran sebagai berikut. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yakni:  

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

2. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ART 

3. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 

6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan 

7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu)         

       PTM di ≥80% puskesmas 

8. Persentase penderita GME dan Depresi yang mendapatkan layanan 

9. Nilai kinerja penganggaran 

Secara lengkap cascading indikator Program Pencegahan dan 

Pengendalian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi Tahun 2021 1 
Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 

Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Persentase Orang Dengan HIV-

AIDS yang menjalani Terapi 
ARV (ODHA on ART) 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ART 

 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ART 

 
2. Persentase angka keberhasilan 

pengobatan TBC (TBC succes 
rate) 

2. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC 
(TBC treatment coverage) 

 

2. Persentase cakupan penemuan dan 
pengobatan TBC 

 
3. Jumlah kabupaten/kota yang 

mencapai eliminasi malaria 
3. Jumlah Kab/Kota yang mencapai 

API<1/1.000 penduduk
3. Persentase kasus malaria positif yang 

diobati sesuai standar
4. Jumlah kabupaten/kota dengan 

eliminasi kusta 
4. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 
 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 
 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis 
filariasis yang mencapai 
eliminasi 

5. Jumlah Kab/Kota endemis filariasis 
berhasil menurunkan angka mikrofilaria 
<1% 

5. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan 
POPM Kecacingan 

 

6. Jumlah kabupaten/kota yang 
melakukan pencegahan perokok 
usia < 18 tahun 

6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
Layanan Upaya Berhenti merokok (UBM)

  

7. Jumlah kabupaten/kota yang 
melakukan pencegahan dan 
pengendalian PTM 

8. Jumlah Kab/Kota yg melakukan pelayanan 
terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas

9. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 
dini faktor risiko PTM ≥80% populasi usia 
≥ 15 tahun

6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan 
pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% 
Puskesmas 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 
Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi

10. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi 
dini penyakit kanker di ≥80% populasi usia 
30-50 tahun 

11. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% 
populasi

8. Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80% imunisasi dasar 
lengkap anak usia 0-11 bulan 

12. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

13. Persentase anak usai  bulan yang mendapat 
imunisasi lanjutan campak rubella 

14. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 
Papua dan Papua Barat

7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

 

9. Jumlah kabupaten/kota yang 
melaksanakan deteksi dini 
masalah kesehatan jiwa dan 
penyalahgunaan napza 

15. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 
layanan   

16. Penyalahguna Napza yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis 

17. Presentase penderita Depresi pada 
penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 
layanan 

18. Persentase penderita Gangguan Mental 
Emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 
mendapat layanan

8. Presentase penderita Depresi pada 
penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 
layanan 

9. Presentase penderita Gangguan Mental 
Emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 
mendapat layanan 

10. Persentase kabupaten/kota yang 
mempunyai kapasitas dalam 
pencegahan dan pengendalian 
KKM 

19. Persentase Kab/Kota yang memiliki 
Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang 
mempunyai kapasitas sesuai standar dalam 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 
Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi

pencegaham dan pengendalian 
kedaruratan kesehatan masyarakat

11. Jumlah kabupaten/kota yang 
mencapai eliminasi penyakit 
infeksi tropis terabaikan 

20. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi 
frambusia 

21. Jumlah desa endemis schistosomiasis yang 
mencapai eliminasi

 

12. Persentase faktor resiko penyakit 
di pintu masuk yang 
dikendalikan 

22. Persentase faktor resiko penyakit di pintu 
masuk yang dikendalikan 

 

13. Persentase rekomendasi hasil 
surveilans faktor risiko dan 
penyakit berbasis laboratorium 
yang dimanfaatkan 

23. Persentase rekomendasi hasil surveilans 
faktor risiko dan penyakit berbasis 
laboratorium yang dimanfaatkan 

 

Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

14. Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Kesehatan 

 

24. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup 
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 
Pengendalian Penyakit 

25. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup 
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan 
Pengendalian Penyakit 

 
 

10. Nilai Kinerja Penganggaran 
 

2 
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2.2  Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan 

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja Aparatur. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Direktorat Jenderal P2P telah ditandatangani 

dan di dokumentasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

No Sasaran No Indikator Kinerja Target 

 1 
  
  
  

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

1 
Persentase anak 0-11 tahun yang 
mendapatkan Imunisasi Dasar 
Lengkap 

93,6% 

2 
Persentase ODHA baru 
ditemukan yang memulai 
pengobatan ARV 

80% 

3 
Persentase cakupan penemuan 
dan pengobatan TBC

100% 

4 
Persentase kasus kusta baru 
tanpa cacat

88% 

5 
Persentase kasus malaria positif 
yang diobati sesuai standar

95% 

6 
Jumlah kabupaten/kota yang 
melakukan POPM kecacingan

10 
Kab/Kota 

7 

Jumlah Kab/Kota yang 
melakukan pelayanan terpadu 
(pandu) PTM di ≥80% 
Puskesmas

1 
Kab/Kota 

8 
Persentase penderita GME dan 
Depresi yang mendapatkan 
layanan

20% 

 2 

Terkelolanya 
anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit yang 
efisien dan 
akuntabel 

9 Nilai kinerja penganggaran 83 

 
  Pada tanggal 12 Juli 2021 terjadi refocusing anggaran dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara nasional, sehingga pagu anggaran 

satuan kerja 239006 Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengalami efisiensi sebesar 
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58,8% dari pagu anggaran semula sebesar Rp. 12.127.975.000 menjadi                     

Rp. 4.995.206.000 sebagaimana di sajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 
Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021 

 
No Kegiatan Semula Menjadi
1 Surveilans dan Karantina Kesehatan 1.584.154.000 700.321.000 

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular 
Vektor dan Zoonotik 

700.000.000 359.030.000 

 
3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular Langsung 

8.695.042.000 2.888.099.000

 
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular 

418.894.000 346.374.000 

 
5 Pencegahan dan Pengendalian Masalah 

Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

300.000.000 289.017.000 

 
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit

429.885.000 412.365.000 

Total 12.127.975.000 4.995.206.000
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1.  Capaian kinerja 

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja per setiap indikator: 

1. Indikator: Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV  

a. Definisi Operasional: Persentase ODHA yang baru ditemukan masuk dalam 

layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti 

Retro Virus. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ODHA yang baru ditemukan masuk dalam 

layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti 

Retro Virus (ODHA yang inisiasi ART), dibagi dengan jumlah ODHA yang baru 

ditemukan masuk dalam layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), 

dalam kurun waktu tertentu, dikali 100 persen. 

c. Capaian Indikator 

Capaian Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV 

sebesar 99,1%, angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi dari capaian 

indikator kinerja tahun 2020 sebesar 87%. Hal ini menunjukan kegiatan penemuan 

dan pengobatan di berikan langsung pada pasien baru sudah berjalan dengan baik, 

sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut : 
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Grafik 3.1 

Capaian ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan                            

Tahun 2018-2021   

Selanjutnya disampaikan angka absolut ODHA baru ditemukan yang memulai 

pengobatan sesuai pada grafik berikut : 

Grafik 3.2 

 

Berdasarkan data tahun 2018-2021, setiap tahun capaian persentase ODHA baru 

ditemukan yang memulai pengobatan ARV sudah melewati target,dimana target 

Nasional 80% sedangkan capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat  99,1%.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

- Melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di setiap fasyankes dalam 

hal konseling dan tes dan tata laksana kasus HIV-AIDS. 

- Melakukan validasi data setiap bulan untuk pelaporan layanan melalui online 
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- Pelaksanaan konseling dan tes HIV dan pengobatan ODHA di setiap fasyankes  

- Meningkatkan koordinasi layanan rujukan antar fasyankes dan kerjasama antar 

lintas program dan lintas sektor 

- Advokasi ke pemerintah kabupaten/kota untuk pendanaan kegiatan layanan 

PDP dan layanan Konseling Test HIV (KTHIV) di fasyankes 

- Melakukan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi semester 5 NFMc untuk 6 

(enam) Kabupaten/Kota dukungan Global Fund 

- Melakukan Bimbingan Tekhnis Program HIV AIDS ke Kabupaten/Kota dari 

dana APBD 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Indikator ini sudah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ada 

penambahan 6 (enam)  layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) di 3 

(tiga) Kabupaten/Kota di pulau sumbawa,  kesadaran ODHA untuk memulai 

pengobatan sudah baik walaupum masih adanya stigma dan diskriminasi pada 

ODHA dan  koordinasi layanan rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan serta 

Lembaga Swadaya Masyarakat  pendukung HIV sudah berjalan dengan baik. 

f.   Kendala/masalah yang dihadapi  

Kendala/masalah yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan dari pemerintah 

kabupaten/kota untuk pendanaan kegiatan layanan PDP dan layanan KTHIV di 

fasyankes 

g. Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah yaitu advokasi ke pemerintah kabupaten/kota untuk 

pendanaan kegiatan layanan PDP dan layanan KTHIV di fasyankes 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian kinerja indikator persentase ODHA baru ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV adalah adalah 123,9% yang diperoleh dari anggaran layanan 

pencegahan dan pengendalian HIV sebesar 96,1% sehingga efisiensi anggaran 

sebesar 27,8% yang artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi 

anggaran dan capaian kinerja melebihi 100% dapat diperoleh dengan anggaran 

<100%. Meskipun demikian capaian indikator persentase ODHA baru ditemukan 

yang memulai pengobatan ARV didukung sumber dana tidak hanya dari 
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dekonsentrasi tetapi juga dana Global Fund dan APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota .  

 

2. Indikator: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

a. Definisi Operasional: Persentase semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk 

TB resistan obat) yang diobati dan dilaporkan diantara perkiraan insiden TB. 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk 

TB resistan obat) yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan insiden TB 

dikali 100 persen 

c. Capaian Indikator 

Capaian Indikator Persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati adalah 

30,73% dibawah target yang ditetapkan yaitu 100%. Sebagaimana yang di 

sajikan pada tabel berikut: 

Capaian penemuan dan pengobatan kasus TB per Kabupaten/Kota seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Penemuan Kasus TB di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota Target Angka Penemuan % 
1 Lombok Barat 2.513 856 34,06 
2 Lombok Tengah 3.105 1006 32,40 
3 Lombok Timur 4.256 1.448 34,02 
4 Sumbawa 1.544 494 31,79 
5 Dompu 828 343 41,43 
6 Bima 1.549 551 35,57 
7 Sumbawa Barat 495 197 39,80 
8 Lombok Utara 728 226 31,08 
9 Kota Mataram 2.019 710 35,17 
10 Kota Bima 689 260 37,74 

NTB 17.736 6.091 34,34 
        Sumber : SITB 2021 

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase cakupan penemuan 

dan pengobatan TBC, tertinggi di Kab. Dompu (41,43%) dan terendah di Kab. 

Lombok Utara (31,08%). Pada Renstra Kementerian Kesehatan indikator kinerja 

program yang ditetapkan adalah Angka Keberhasilan Pengobatan TBC dengan 

target 90%, bila dibandingkan dengan capaian di Provinsi NTB maka capaian 

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Provinsi NTB (89,10%) masih dibawah  
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target nasional (90%). Secara lengkap Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 

terlihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.2 
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (SR) 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 
Kasus TB Yang 
Ditemukan dan 

Diobati

Angka 
Keberhasilan 
Pengobatan 

% 

1  Lombok Barat 778 726 93,32
2  Lombok Tengah 947 881 93,03
3  Lombok Timur 1.177 1.088 92,44
4  Sumbawa 442 356 80,54
5  Dompu 311 290 93,25
6  Bima 527 430 81,59
7  Sumbawa Barat 206 183 88,83
8  Lombok Utara 299 229 76,59
9  Kota Mataram 731 626 85,64
10  Kota Bima 216 211 97,69

NTB 5634 5.020 89,10
           Sumber : SITB 2021 

 

Dari data tersebut di atas, kami telah menyusun dan menyajikannya dalam 

bentuk grafik sebagai berikut : 

Grafik 3.3 

Persentase Kasus TB yang Ditemukan dan Di obati 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. 

 

100

34,34 34,34

0

20

40

60

80

100

120

TARGET REALISASI KINERJA

%



 

26 
 

Grafik di atas menunjukan bahwa realisasi penemuan dan pengobatan kasus 

TB tahun 2021 masih dibawah taget yang ditetapkan. Dengan kinerja sebesar 

34,34 %. Jika dibandingkan dengan target nasional yakni sebesar 80% maka 

capaian indikator persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dibawah target nasional 

d.  Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

- Investigasi Kontak Tuberkulosis 

- Surveilans aktif TB di fasyankes 

- Monitoring dan evaluasi program TB 

- Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis 

- Penguatan Kolaborasi TB-HIV 

- Penguatan koordinasi lintas sektor dan program 

e. Analisa Penyebab Kegagalan: 

- Belum semua kasus terinput ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis 

(SITB) 

- Adanya pasien mangkir berobat (Lost to Follow Up) 

- Situasi pandemic Covid-19 sehingga masyarakat takut untuk ke fasyankes 

mengingat gejala batuk batuk dan demam yang menyerupai gejala Covid 

sehingga baik masyarakat dan petugas kesehatan khawatir untuk 

berinteraksi. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi: 

- Pada masa pandemi Covid-19 sehingga masyarakat takut untuk 

memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan 

- Beban tugas rangkap petugas TB sebagai vaksinator dan swabber Covid-19 

- Efisiensi anggaran kegiatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.  

g. PemecahanMasalah 

- Peningkatan kapasitas petugas di fasyankes, Monitoring dan evaluasi secara 

berkala, penguatan investigasi kontak TB. 

- Promosi kegiatan pelayanan kesehatan dengan tetap mengedepankan 

protokol kesehatan 

- Penambahan alokasi anggaran kegiatan TBC 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 
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Capaian kinerja indikator persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC 

adalah sebesar 34,34 % yang diperoleh dari anggaran penemuan dan pengobatan 

kasus TBC sebesar 99,9 % sehingga terjadi inefisiensi anggaran sebesar 65,7% 

yang artinya capaian kinerja lebih rendah dari realisasi anggaran. 

 

3. Indikator: Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar 

Lengkap 

a.  Definisi Operasional: Persentasi anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis 

Hep B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib 

serta 1 dosis campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun, 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis 

Hep B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib 

serta 1 dosis campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi 

dengan jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup di suatu wilayah pada kurun 

waktu yang sama dikali 100 persen 

c. Capaian Indikator 

Berdasarkan tabel di bawah ini, capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 

2020 adalah 99% dan sudah mencapai target yang di tetapkan dalam indikator 

kinerja 92,9%.  

 

Tabel 3.4 

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

Provinsi NTB tahun 2021 

No Kab/Kota SI 2019 2020 2021 
1 Lombok Barat 13,560 14,287 13,394 12,714 

2 Lombok Tengah 19,267 19,266 18,253 16,262 

3 Lombok Timur 23,561 27,226 26,057 25,644 

4 Sumbawa 8,520 7,647 7,975 7,822 

5 Dompu 5,214 6,037 5,743 5,755 

6 Bima 9,017 10,464 9,982 9,032 

7 Sumbawa Barat 3,360 2,987 2,643 2,529 

8 Lombok Utara 4,137 4,414 4,355 4,388 

9 Mataram 8,799 7,327 6,561 6,097 

10 Kota Bima 3,311 3,328 2,987 3,000 

  NTB 98,746 102,983 97,950 94,430 
Sumber : Laporan Bulanan Imunisasi Kab/Kota 2021 
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Grafik 3.5 

Presentase Anak Usia 0-11 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Provinsi NTB 

Tahun 2019 - 2021 

 
          Sumber : Laporan Bulanan Imunisasi Kab/Kota 2021 

 

Pada grafik diatas terlihat bahwa selama 3 tahun indikator Persentase anak usia 

0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap telah mencapai/melebihi 

target yang telah ditetapkan. 

Untuk cakupan imunisasi dasar lengkap masing-masing kabupaten/kota tahun 

2021 digambarkan pada grafik berikut : 

Grafik 3.6 

Jumlah Capaian Imunisasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2021 

 
                  Sumber : Laporan Bulanan Imunisasi Kab/Kota 2021 

   

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa ada  4 (empat)  
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Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Lombok Utara sedangkan 6 

(enam) Kabupaten/Kota belum mencapai target yaitu Kabupaten Lombok 

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 

Sumbawa, Kota Bima, Kota Mataram dengan capaian tertinggi di Kabupaten 

Dompu (110,4%) dan capaian terendah di Kota Mataram (69,3%). 

d. Upaya Yang di lakukan untuk mencapai indikator 

- Terus mensosialisasikan kegiatan posyandu dan posyandu keluarga ke 

masyarakat 

- Melaksanakan kegiatan Supervisi Suportive 

- Pelaksanaan investigasi dan surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

(KIPI) 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

- Adanya komitmen pimpinan untuk menyesuaikan pelayanan imunisasi 

sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan tetap menjalankan 

protocol Kesehatan. 

- Adanya Komitmen petugas dalam melaksanakan tugas agar seluruh bayi 

yang ada di wilayahnya terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat di 

cegah oleh imunisasi (PD3I) 

- Sosialisasi pada masyarakat agar membawa bayinya ke fasilitas kesehatan 

untuk mendapatkan imunisasi  

- Beberapa Puskesmas tetap melakukan pelayanan imunisasi di posyandu 

dengan tetap melakukan protokol kesehatan 

- Puskesmas tetap melakukan pelayanan di statis 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

- Petugas imunisasi puskesmas  rangkap tugas. 

- Adanya pandemi covid sehingga petugas fokus pada upaya penanggulangan 

covid -19 dan petugas focus pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 

g. Pemecahan Masalah  

- Melakukan imunisasi kejar pada sasaran yang belum mendapatkan 

imunisasi dengan tetap melakukan protocol kesehatan 

- Melakukan pelayanan imunisasi di statis dengan menerapkan protocol 

kesehatan 
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- Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk datang ke posyandu dengan 

memperhatikan protokol Kesehatan 

- Melakukan promosi Kesehatan melalui media social 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian kinerja persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi 

Dasar Lengkap adalah 100,9% yang diperoleh dari anggaran layanan 

pencegahan dan pengendalian HIV sebesar 86,6% sehingga efisiensi anggaran 

sebesar 14,3% yang artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi 

anggaran dan capaian kinerja melebihi 100% dapat diperoleh dengan anggaran 

<100%. Meskipun demikian capaian kinerja persentase anak 0-11 tahun yang 

mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap didukung sumber dana tidak hanya dari 

Dana Dekonsentrasi tetapi juga dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 

NGO CHAI.  

 

4. Indikator : Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

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

(cacat tingkat 0) diantara kasus kusta baru. 

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

dibagi total jumlah kasus kusta baru dikali 100 persen 

c.  Capaian Indikator 

Tahun 2021 capaian indikator penemuan kasus baru kusta tanpa cacat   adalah 

sebesar 89% sama dengan capaian tahun lalu. Meskipun capaian ini sudah 

mencapai target dari indikator kinerja yaitu 88%. Jika melihat tren tahun-tahun 

sebelumnya capaian penemuan kasus kusta baru tanpa cacat sangat fluktuatif. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

                 Tabel 3.3  

Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 
Penderita 

Kusta 

Kusta Tanpa cacat 

(Kusta Tingkat 0) 

% 

1 Lombok Barat 11 9 81.8

2 Lombok Tengah 12 0 0 

3 Lombok Timur 11 11 100 
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4 Sumbawa 23 20 87 

5 Dompu 9 9 100 

6 Bima 62 62 100 

7 Sumbawa Barat 12 12 100 

8 Lombok Utara 1 1 100 

9 Kota Mataram 10 9 90 

10 Kota Bima 19 18 94.7

NTB 170 151 89 

 

Grafik 3.7 

 

Cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat tahun 2021 per Kab/Kota 

terlihat bahwa 4 Kab/Kota telah mencapai 100% dan 1 Kab/Kota dengan capaian 

0%. 

d. Upaya Yang di lakukan untuk mencapai indicator 

- Orientasi P2P Kusta Bagi Pengelola Program 

- Orientasi P2P Kusta Bagi Kader 

- Pertemuan Validasi data Kohort P2 Kusta Tingkat Provinsi. 

e. Analisa Penyebab keberhasilan:  

- Adanya pilot project kemoprofilaksis yaitu pemberian rifampicin dosis 

tunggal kepada kontak serumah, tetangga dan sosial dari penderita untuk 

mencegah penularan kasus di Kabupaten Bima dan Kota Bima. 
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- Adanya kegiatan pertemuan evaluasi program dan validasi data kohort 

tingkat provinsi. 

- Adanya kegiatan Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan kader dalam 

pencegahan dan pengendalian penyakit kusta berupa Orientasi. 

- Ketersediaan logistic obat di kabupaten/ kota. 

- Peningkatan peran serta masyarakat dan kader dalam penemuan dini kasus 

kusta.  

f. Kendala/masalah yang dihadapi :  

- Adanya efisiensi anggaran Kusta bersumber APBN sehingga beberapa 

kegiatan penemuan kasus aktif tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan. 

- Tingginya rotasi/mutasi pengelola program Kabupaten/Kota terutama lagi 

petugas kusta Puskesmas. 

- Adanya pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini 

sehingga penemuan kasus aktif sedikit terhambat dan berkurang 

- Kusta masih dianggap bukan program prioritas sehingga anggaran untuk 

program kusta masih sangat kurang. 

- Kurangnya sosialisasi tentang kusta pada lintas sektor, lintas program, dan 

masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat 

terkait penyakit kusta terutama tanda dini kusta. 

- Berkurangnya kemampuan diagnosis petugas kusta di Puskesmas terutama 

daerah yang jarang ataupun yang tidak memiliki kasus. 

g. Pemecahan Masalah :  

- Eksekusi anggaran sesegera mungkin terutama untuk kegiatan penemuan 

kasus aktif di lapangan. 

- Advokasi kepada pemegang kebijakan terkait program Kusta  

- Meningkatkan sosialisasi tentang penyakit kusta pada lintas sektor, lintas 

program dan masyarakat terutama tanda dini kusta. 

- Pelibatan masyarakat (kader dan keluarga pasien) dalam penemuan kasus 

kusta secara dini. 

- Peningkatan kapasitas petugas kusta di Puskesmas baik melalui pelatihan, 

workshop/orientasi maupun On The Job Training. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya :  



 

33 
 

Capaian kinerja indikator persentase Penemuan Dini Kasus Kusta Tanpa Cacat 

adalah 88% yang diperoleh dari anggaran layanan pencegahan dan 

pengendalian Kusta sebesar 94,4% sehingga efisiensi anggaran sebesar 5,6 % 

yang artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran dan 

capaian kinerja 100% dapat diperoleh dengan anggaran <100%. Meskipun 

demikian Capaian kinerja indikator persentase Penemuan Dini Kasus Kusta 

Tanpa Cacat adalah 88% didukung juga oleh sumber dana lain seperti APBD.  

 

 

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

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

standar program, 

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

standar program dibagi dengan jumlah seluruh kasus positif malaria dikali 100 

persen 

c. Capaian Indikator 

Pada tahun 2021 capaian indikator Persentase penderita malaria positif yang 

diobati sesuai standar tatalaksana malaria adalah sebesar 369 penderita positif 

atau 97,8 % dari 361 kasus positif malaria, sehingga sesuai dengan target 

nasional yaitu 95%.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini: 
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Grafik 3.8 

Persentase Kasus Malaria Postif Yang Mendapat Pengobatan Sesuai 

Standar Provinsi NTB Tahun 2018-2021 

 

Grafik.3.9 

 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah : 
- Penguatan surveilance dan sistim informasi malaria 

- Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 

Untuk Indikator Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 

selain mendapatkan alokasi dari dana dekonsentrasi juga mendapat dukungan 

dari Global Fund Komponen Malaria, dan di tahun 2021 mengalokasikan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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- Ujian Kompetensi bagi tenaga Crosscheker Kabupaten 

- Pertemuan Mikroplaning kabupaten/kota 

- Pemeriksaan Darah Massal (MBS) 

- Penyelidikan Epidemiologi 

- Pertemuan monitoring dan evaluasi provinsi 

- Survei Dinamika pada daerah stagnan kasus malaria 

- Bimbingan Teknis ke kabupaten 

- Pemetaan daerah reseptif oleh kabupaten 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan :  

- Dilakukan kegiatan pengendalian malaria di kabupaten/kota meliputi 

penemuan kasus aktif 1-2-5. 

- Bimbingan teknis ke kabupaten 

- Penyiapan logistik obat program malaria. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi : 

- Kemampuan petugas puskesmas tentang vektor malaria berupa breeding 

place dan upaya pengendaliannya. 

- Kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau.  

- Dukungan anggaran yang kurang dalam upaya peningkatan kapasitas 

petugas Puskesmas tentang vektor malaria dan pengendaliannya. 

g. Pemecahan Masalah :  

- Mengoptimalkan koordinasi lintas program  

h. Efisiensi penggunaan sumber daya :  

Capaian kinerja indikator persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai 

standar adalah 102,9% yang diperoleh dari anggaran layanan pelaksanaan, 

pengendalian malaria di Kabupaten/Kota sebesar 98,2% sehingga efisiensi 

anggaran sebesar 4,7% yang artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada 

realisasi anggaran dan capaian kinerja melebihi 100% dapat diperoleh dengan 

anggaran <100%. Capaian Indikator Persentase kasus malaria positif yang 

diobati sesuai standar selain menggunakan dana dekonsentrasi namun juga 

mendapatkan dana dari Global Fund dan Anggaran kabuapten/Kota. 

 

6. Indikator: Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM Kecacingan 



 

36 
 

a. Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan POPM 

Kecacingan di tahun berjalan 

b. Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan 

POPM Kecacingan  di tahun berjalan 

c. Capaian Indikator  

Dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang ditargetkan 

melalkukan POPM Kecacingan dan pada tahun 2021 sudah seluruh 

kabupaten/kota telah melakukannya sebagaimana di sajikan pada grafik-grafik 

berikut termasuk target secara nasional adalah sasaran umur 2 tahun – 12 Tahun  

sebesar : 75 %, namun Provinsi NTB menyepakati di saat pertemuan dengan 

seluruh Kabupaten / Kota  dengan target secara Provinsi NTB adalah : 80 % : 

Grafik 3.10 
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Grafik 3.11 

 
 

Grafik 3.12 
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Grafik.3.13

 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator : 

1. Pertemuan dengan Lintas Sektor terkait di Tingkat Kabupaten / Kota Yaitu  

: Departemen Agama , Dinas Dikpora, Setda Kabupaten. 

2. Koordinasi dengan lintas Program yaitu : Instalasi Farmasi, Promosi 

Kesehatan, Fasyankes dan Kader Posyandu. 

3. Dukungan logistik dari Dir Tata Kelola Obat Publik dan perbekalan 

kesehatan, IFK Provinsi NTB. 

4. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam hal pendistribusian obat untuk 

sampai dengan tepat waktu di lokasi sasaran 

5. Advokasi dalam hal penggunaan dana Dekon dan Dana BOK dalam 

menunjang suksesnya POPM Kecacingan. 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan : 

1. Tercapainya angka target di atas 80 % , adalah upaya dan semangat yang 

dilakukan petugas yang bekerja dilapangan dengan dukungan kader 

Posyandu untuk sasaran 2 – 5 tahun dan dukungan para guru – guru Sekolah 

Dasar / MI untuk sasaran  anak sekolah. 

2. Adanya pertemuan lintas sector di tiap kabupaten/kota dalam mengatasi 

kegiatan POPM bersumber dari dana dekonsentrasi 

3. Tersedianya logisttik dan pengiriman yang tepat dan sesuai permintaan 

kabupaten/kota 

4. Kegiatan dilaksankan dengan bulan vitamin A dan BIAS 
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f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Di awal pelaksanaan terjadi efek samping karena penyuluhan yang belum 

optimal namun sekarang sudah tidak terjadi lagi 

g. Pemecahan Masalah : 

Petugas megoptimalkan penyuluhan dan mengatur jadwal sarapan dan jadwal 

minum obat anak-anak. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya : 

Capaian kinerja indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan POPM 

Kecacingan di tahun berjalan yang diperoleh dari anggaran layanan 

pelaksanaan sebesar 96,3% sehingga efisiensi anggaran sebesar 3,7% yang 

artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran dan capaian 

kinerja melebihi 100% dapat diperoleh dengan anggaran <100%.  

 

7.  Indikator: Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) 

PTM di ≥ 80% Puskesmas. 

a. Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

Pelayanan Terpadu PTM dan pasien rujuk balik (PRB) PTM sesuai standar 

paling kurang di 80% puskesmas  

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kab/Kota yang memiliki paling kurang 80% 

Puskesmas melaksanakan pandu PTM  sesua standar di bagi jumlah seluruh 

Kab/Kota di Kali 100% 

c. Capaian Indikator 

Dari 4 (Empat) Kabupaten/Kota yang menjadi target sasaran Kab/Kota yang 

melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥80 % Puskesmas pada tahun 

2021, sebanyak 2 (Dua) Kabupaten/Kota telah melakukan pelayanan terparadu 

(Pandu) PTM di ≥80 % Puskesmas Tahun 2021 sebagaimana di sajikan pada 

tabel dan grafik di bawah ini : 
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Tabel 3.4 

Kabupaten/Kota pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥80 % Puskesmas  

Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Puskesmas 

Target 80%  
Jumlah 

Puskesmas Yang 
Melakukan 
Pandu PTM 

Capaian Jumlkah 
Puskesmas Yang 
melakukan Pandu 

2021 

Persentase 
(%) 

1  Lombok Barat 20 16 5 25,0 

2  Lombok Tengah 28 22 9 32,1 
3  Lombok Timur 35 28 1 2,9 
4  Sumbawa 26 21 7 26,9 
5  Dompu 10 8 2 20,0 

6  Bima 21 17 8 38,1 
7  Sumbawa Barat 9 7 5 56 

8  Lombok Utara 8 6 2 25 
9  Kota Mataram 11 9 11 100,0 

10  Kota Bima 7 6 6 86 
  NTB 175 140 56 32,0 

           Sumber : SIPTM 

Grafik. 3.14 
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Dilihat dari grafik diatas, capaian Kabupaten/Kota yang menjadi target 

sasaran Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM    di ≥80 

% Puskesmas pada tahun 2021, hanya 2 (dua) Kabupaten/Kota yang memenuhi 

target yaitu Kota Mataram: 100% dan Kota Bima: 86%.  

d. Upaya Yang di lakukan untuk mencapai Indikator 

- Pembimbingan teknis 

- Monitoring dan evaluasi 

- Komunikasi dan diskusi pencapaian target 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan  

Intensnya komunikasi dan monitoring yang di lakukan baik oleh tim provinsi 

dan tim kabupaten ke puskesmas untuk memotivasi pencapaian, Hal lain yang 

dirsakan memberi andil terhadap capaian adalah terus berkerja sama dengan 

berbagai organisasi dan lembaga nirlaba dalam upaya terus memporomsikan 

kegiatan pelayanan terpadu PTM di berbagai kegiatan di daerah 

Kabupaten/Kota 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Situasi Pelayanan Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 dimana masyarakat 

enggan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dan dari sisi petugas juga yang 

was was bila berinteraksi dengan pasien. Pengelola Program di Kabupaten dan 

Puskesmas ada yang di mengalami pergantian /mutasi. 

g. Pemecahan Masalah  

Seiring menurunnya kasus pandemic covid 19 berharap agar pelayanan di 

fasilitas kesehatan dapat dilakukan seperti biasa dengan tetap mematuhi 

protocol kesehatan. Mengusulkan untuk dilakukan pelatihan /sosialisasi 

PANDU bagi pengelola Program P2PTM Kabupaten/Kota dan Puskesmas. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya : 

Capaian kinerja indicator Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan 

terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% yang diperoleh dari anggaran layanan 

pelaksanaan sebesar 96,3% sehingga efisiensi anggaran sebesar 103,7% yang 

artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran dan capaian 

kinerja melebihi 100% dapat diperoleh dengan anggaran <100%.  
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8. - Indikator: Persentase Penderita GME Yang Mendapatkan Layanan 

a. Definisi Operasional: Penderita gangguan mental emosional berdasarkan hasil 

deteksi dini dengan menggunakan instrumen SRQ 20 dengan cut of point >6, 

pada penduduk >15 tahun (untuk anak usia 15-18 dapat menggunakan 

instrument SDQ), yang mendapatkan layanan kesehatan berupa: promosi 

kesehatan, dan/ atau konseling, dan/ atau penanganan awal, dan/atau rujukan 

dan/ atau penanganan lanjutan.  

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah penderita GME ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita 

GME pada penduduk ≥ 15 tahun di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi 

Riskesdas terbaru, dikali 100 persen. 

c. Capaian Indikator 

Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pelayanan 

Gangguan Mental Emosional (GME)  pada penduduk 15 tahun yang mendapat 

layanan hanya 1 Kabupaten/Kota (10%) yang mampu mencapai target dari 

target yang telah di tetapkan sebesar 20 %. Hal ini menunjukan kegiatan 

penemuan dan pelayanan yang  diberikan pada penderita GME belum berjalan 

dengan baik, sebagaimana ditampilkan pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 3.5 

 

Berdasarkan data tahun 2021, capaian persentase penderita Gangguan Mental 

Emosional (GME)  pada penduduk 15 tahun yang mendapat layanan baru 
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mencapai 4,40 %,belum mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan pada 

tahun 2021 = 20 %. 

Grafik 3.15 

Capaian Penderita Gangguan mental Emosional (GME) pada Penduduk > 15 

Tahun Provinsi NTB Januari sd. Desember 2021 

 

Adapun angka absolut penderita Gangguan Mental Emosional (GME)  pada 

penduduk 15 tahun yang mendapat layanan  tersaji pada tabel berikut: 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut antara lain : 

- Melakukan kegiatan orientasi GME untuk petugas kabupaten/kota dan 

puskesmas tingkat provinsi NTB dari dana APBN 

- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil orientasi di tingkat 

kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dari dana APBD 

e. Analisa Penyebab Kegagalan 

- Masih banyak puskesmas yang belum terpapar kegiatan skrining GME dan 

Depresi, banyak petugas pengelola kesehatan jiwa yang pindah tugas, 

kegiatan di kabupaten/kota dan puskesmas difokuskan untuk percepatan 

vaksinasi. 

- Banyak pengelola program kesehatan jiwa yang  ditugaskan sebagai tenaga 

vaksinator covid – 19 

- Kegiatan sekolah- sekolah masih belum efektif secara tatap muka, masih 

banyak masyarakat yang khawatir berkunjung ke layanan kesehatan baik 
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puskesmas, rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya karena situasi 

pandemi covid-19 

- Masyarakat masih banyak yang belum tahu pentingnya kesehatan jiwa 

f. Kendala/Masalah Yang di hadapi  

Kegiatan sekolah- sekolah masih belum efektif secara tatap muka, masih 

banyak masyarakat yang khawatir berkunjung ke layanan kesehatan baik 

puskesmas, rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya karena situasi 

pandemi covid-19, masyarakat masih banyak yang belum tahu pentingnya 

kesehatan jiwa 

g. Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah yaitu advokasi program kesehatan jiwa kepada 

pemerintah daerah setempat selaku pemangku kebijakan, sosialisasi program 

kesehatan jiwa kepada petugas secara berjenjang, menyediakan sarana media 

program kesehatan jiwa seperti : buku panduan, leaflet, flayer, standing 

banner, dll. serta menyebarluaskan informasi melalui media elektronik 

lainnya seperti media sosial, pemutaran video,dll. 

Melaksanakan kegiatan orientasi depresi secara berkesinambungan  dan  

melakukan bimbingan teknis serta fasilitasi ke kabupaten/kota se Nusa 

Tenggara Barat. 

- Indikator: Persentase Penderita Depresi Yang Mendapatkan Layanan 

a. Definisi Operasional: Penderita depresi pada umur ≥ 15 tahun, berdasarkan 

wawancara psikiatrik dengan merujuk pada PPDGJ III yang mendapatkan 

layanan di fasyankes oleh tenaga kesehatan (psikiater, dokter, psikolog dan 

perawat jiwa) berupa : promosi kesehatan dan/atau pencegahan dan/atau 

penanganan awal dan /atau rujukan dan /atau penanganan lanjutan 

b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah penderita depresi ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan dibagi dengan jumlah estimasi penderita Depresi pada penduduk ≥ 15 

tahun di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru, dikali 

100 persen. 

c. Capaian Indikator 

Capaian Persentase penderita depresi pada penduduk 15 tahun yang mendapat 

layanan sebesar 3,97 % belum mencapai target indikator kinerja tahun 2021 

sebesar 20 %. Hal ini menunjukan kegiatan penemuan dan pelayanan yang  
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diberikan pada penderita Depresi belum berjalan dengan baik, sebagaimana 

ditampilkan tabel dan grafik berikut : 

Adapun angka absolut penderita Depresi pada penduduk 15 tahun yang mendapat 

layanan  tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Capaian Angka Absolut penderita Depresi pada penduduk 15 tahun  

yang mendapat layanan Tahun 2021 

 

Berdasarkan data tahun 2021, capaian persentase penderita Depresi  pada 

penduduk 15 tahun yang mendapat layanan baru mencapai 3,97 %, belum 

mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 = 20 %.  

Grafik 3.16 

Capaian Penderita Depresi pada Penduduk > 15 Tahun Provinsi NTB  

Januari sd. Desember 2021 
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d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut antara lain : 

Melakukan kegiatan orientasi depresi untuk petugas kabupaten/kota dan 

puskesmas tingkat provinsi NTB dari dana APBN dan melakukan monitoring 

dan evaluasi hasil orientasi di tingkat kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat 

dari dana APBD 

e. Analisa Penyebab Kegagalan 

Indikator ini belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain 

belum semua puskesmas mendapatkan orientasi atau pelatihan  dan masih 

banyak puskesmas belum terpapar kegiatan skrining Depresi, banyak petugas 

pengelola kesehatan jiwa yang pindah tugas, kegiatan di kabupaten/kota dan 

puskesmas difokuskan untuk percepatan vaksinasi, banyak pengelola program 

kesehatan jiwa yang  ditugaskan sebgai tenaga vaksinator covid – 19. 

f. Masalah Yang di hadapi  

Kegiatan sekolah- sekolah masih belum efektif secara tatap muka, masih 

banyak masyarakat yang khawatir berkunjung ke layanan kesehatan baik 

puskesmas, rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya karena situasi 

pandemi covid-19, masyarakat masih banyak yang belum tahu pentingnya 

kesehatan jiwa 

g. Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah yaitu advokasi program kesehatan jiwa kepada pemerintah 

daerah setempat selaku pemangku kebijakan, sosialisasi program kesehatan 

jiwa kepada petugas secara berjenjang, menyediakan sarana media program 

kesehatan jiwa seperti : buku panduan, leaflet, flayer, standing banner, dll. serta 

menyebarluaskan informasi melalui media elektronik lainnya seperti media 

sosial, pemutaran video,dll. 

Melaksanakan kegiatan orientasi depresi secara berkesinambungan  dan  

melakukan bimbingan teknis serta fasilitasi ke kabupaten/kota se Nusa 

Tenggara Barat. 

h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian kinerja Indikator Persentase Penderita GME dan Depresi yang 

Mendapatkan Layanan, nilai kinerja penganggaran adalah 10% dari target 

semula 20% sehingga inefisiensi anggaran sebesar -49.8%  
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 9.  Nilai Kinerja Penganggaran 

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

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

menggunakan formula rata geometrik 

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

realisasi indikator kegiatan/target indikator kegiatan  

c.  Capaian Indikator 

Capaian Nilai Kinerja Penganggaran adalah 77,87 dan ini belum mencapai dari 

target yang di tetapkan yaitu 83 meskipun. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

1. Penyusunan RKAKL 

2. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan 

revisi anggaran 

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

4. Pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P 

5. Verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E-1, Laporan keuangan satuan kerja 

dekonsentrasi tahun 2019 dan semester I tahun 2020 

6. Honor pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan. 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Selain kegiatan diatas, pengelola kegiatan satuan kerja dekonsentrasi dalam 

pelaksanaan kegiatan juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

- Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota 

sehingga semua kegiatan bisa di laksanakan secara utuh 

- Berkoordinasi dengan KPPN Kota Mataram terkait mekanisme pencairan 

sehingga tidak tertunda dalam pelaksanaannya 

- Terus berkomunikasi dengan tim Perencanaan Dekonsentrasi P2P terutama 

perihal pemangkasan anggaran dan panduan pelaksanannya 

- Koordinasi dan Komunikasi yang terpadu antara pemegang program dan tim 

penatalaksana keuangan serta disiplin pada rencana  dan jadwal kegiatan 

yang telah di tetapkan 
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f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Beberapa kegiatan pada Program Surveilanse dan Karantina Kesehatan tidak 

dapt terealisasikan karena bersifat hanya menunggu kasus untuk bisas di 

laksanakan seperti kegiatan Pengembalian, pengiriman spesimen, pemeriksaan 

dan pengembalian spesimen carier. 

g. Pemecahan Masalah  

Karena bersifat dana cadangan dan antisipatif kegiatan harus tetap 

teralokasikan sehingga berikutnya nilai penganggaran yang di alokasikan tidak 

terlalu besar. 

 h. Efisiensi penggunaan sumber daya ;  

Capaian kinerja Indikator nilai kinerja penganggaran adalah 115,5% dari target 

semula 83% sehingga efisiensi anggaran sebesar 23,8% yang artinya capaian 

kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran dan capaian kinerja melebihi 

100% dapat diperoleh dengan anggaran <100%. Meskipun demikian, capaian 

tidak hanya menggunakan dana dari dekonsentrasi tetapi juga dana dari 

berbagai NGO seperti Global Fund, CHAI dan APBD Provinsi/Kabupaten. 

Sebagai institusi pemerintahan yang menggunakan anggaran negara, Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyampaikan laporan 

pemanfaatan anggaran dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-monev bappenas dan e 

-performance kementerian Kesehatan.  Aplikasi e-monev Bappenas merupakan 

aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam 

rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan 

tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan 

selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian 

indikator kinerja tersedia. Adapun aplikasi e-performance adalah aplikasi sistem 

akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan 

pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja 

di lingkungan Lembaga Sandi Negara. Kedua aplikasi ini terjadwalkan untuk di isi 

capaian per bulan sebagaimana terlampir pada dokumen laporan kinerja instansi 

pemerintah satuan kerja dana dekonsentrasi 239006 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 
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3.2   Realisasi Anggaran 

a.  Realisasi Anggaran Per Kegiatan 

Pada umumnya di tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan warna-warna yang 

mempengaruhi sebagian besar dalam pelaksanaan kegiatannya seperti kebijakan 

efisiensi anggaran covid-19, penanganan covid-19 beserta dampak sistemik dari 

covid19 dan kesiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan imunisasi 

yang belum tersedia akhirnya berpengaruh dalam realisasi anggaran pada Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 

 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB  Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Realisasi Anggaran per indikator  

Realisasi anggaran masing-masing indikator dalam pencapaian kinerja Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2021 yaitu: 

1. Indikator: Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV  

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  :  1.178.990.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :  1.133.203.400 

Persentase pemanfaatan dana ( % )  :   96,12 

Dengan penggunaan dana 96.12%, semua kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Orientasi test and treat, pertemuan koordinasi dan 

evaluasi persiapan perluasan layanan test dan pengobatan.  

No Kegiatan Pagu Realisasi % 

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan 700.321.000 603.536.000 86,2 

2 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Tular Vektor dan Zoonotik 

359.030.000 347.695.000 96,8 

3 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung 

2.888.099.000 

 

2.830.092.383 

 

98,0 

 

4 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular 

346.374.000 

 

341.280.460 

 

98,5 

 

5 
Pencegahan dan Pengendalian Masalah 
Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

289.017.000 288.460.400 

 

99,8 

 

6 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Pada Program 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

412.365.000 377.960.305 91,7 

Total 4.995.206.000 4.789.024.548 95,9 
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2. Indikator: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC  

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  : 1.240.231.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 1.237.182.783 

Persentase pemanfaatan dana (%)  :    99,75 

Dengan penggunaan dana 99.75%, semua kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Pertemuan koordinasi PPM/KOPI-TB tk. Prov (Virtual 

Meeting), Pertemuan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan investigasi 

kontak (Contak Tracing) untuk p. Lombok (Virtual Meeting), Sosialisasi 

pelaksanaan Coact Tracing TB (Virtual Meeting), Pendampingan dan 

kunjungan ke daerah dan Pelacakan kasus melalui investigasi kontak.  

3. Indikator: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 

lengkap 

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  :  315.220.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :  272.975.000 

Prosentase pemanfaatan dana (%)  :   86,60 

Dengan penggunaan dana 86.60 %, semua kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Koord. Dalam rangka validasi data cakupan imunisasi 

(Virtual Meeting), Investigasi dan Audit Kasus KIPI di Kab/Kota, Penemuan 

kasus PD3I, Supervisi suportif imunisasi dan pendampingan pelaksanaan 

Sustainability Outbreak (SOS) di 3 kab/kota di pulau Lombok & 4 Kab/kota di 

pulau sumbawa (2 kali), Pendampingan pelaksanaan Catch Up Imunisasi dan 

Monitoring kualitas data imunisasi dan efektifitas pengelolaan vaksin di 2 kab 

di pulau Sumbawa.  

4. Indikator: Persentase kasus kusta baru tanpa cacat    

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  :  260.068.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :  252.306.200 

Prosentase pemanfaatan dana ( % )  :   97,02 

Dengan penggunaan dana 97,02%, sebagian besar kegiatan yang direncanakan 

dapat dilaksanakan meliputi ; Pertemuan validasi data kohort program P2 

Kusta Tk. Provinsi (Offline), Orientasi P2P Kusta bagi pengelola program dan 

Orientasi P2P Kusta bagi kader.  

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

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  :  102.300.000 
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Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :  100.420.000 

Prosentase pemanfaatan dana ( % )  :   98,16 

Dengan penggunaan dana 98,16 %, sebagian besar kegiatan yang direncanakan 

dapat dilaksanakan meliputi ; Verifikasi peningkatan kasus PE dan SKD/KLB 

malaria, Penyelidikan Epidemiologi Arbovirosis, Pra Assesment/self 

assesment eliminasi malaria kab/kota.  

6. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan POPM kecacingan  

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp)  :  256.730.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :  247.275.000 

Prosentase pemanfaatan dana  (%)  :   96,32 

Dengan penggunaan dana 96,32 %, kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan yaitu Transport petugas pelaksana POPM, Pendampingan 

Pelaksanaan POPM kecacingan, Pemantauan Kejadian Pasca POPM dan 

Distribusi obat dan logistik lainnya.  

7. Indikator : Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan  terpadu 

(Pandu) PTM di ≥80% Puskesmas 

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) :  346.374.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :   341.280.460 

Persentase pemanfaatan dana ( % )  :   98,5 

Dengan penggunaan dana 98,5 %, kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Advokasi dan monev kawasan tanpa rokok (Dekon), 

Orientasi AoC P2PTM (Dekon), Orientasi Pencegahan dan Pengendalian 

Kanker dan kelainan darah dan Bimbingan Teknis implementasi deteksi dini 

FR PTM.  

8. Indikator : Persentase Penderita GME dan Depresi yang mendapatkan layanan 

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) :  289.017.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :   288.460.400 

Persentase pemanfaatan dana ( % )  :   99,8 

Dengan penggunaan dana 99,8%, kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Depresi, 

Orientasi Pencegahan dan Pengendalian gangguan mental emosional, 

Monitoring dan evaluasi P2 gangguan Depresi dan Monitoring dan evaluasi 

GME.  
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9. Indikator: Nilai Kinerja penganggaran  

Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) :  412.365.000 

Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) :   377.960.305 

Persentase pemanfaatan dana ( % )  :   91,7 

Dengan penggunaan dana 91,7%, kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan meliputi ; Penyusunan RKA-KL, Pembahasan dan penelaahan 

usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran, Penyusunan 

laporan pelaksanaan program di Provinsi, Pemantauan Terpadu Pelaksanaan 

Program P2 di Kab/Kota, Honor pejabat perbendaharaan dan pengelola 

keuangan dan Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1, Laporan Keuangan 

Satker Dekon tahun 2020 dan Semester I TA. 2021.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2021 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan dengan rata –rata  capaian kinerja sebesar 74,36% 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 9 (sembilan) 

Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 

2020, sebanyak 8 (Delapan) indikator yaitu persentase anak 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap, persentase ODHA baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ARV, persentase kasus kusta baru tanpa cacat, persentase 

kasus malaria positif yang diobati sesuai standar, Jumlah Kabupaten/Kota yang 

melakukan POPM Kecacingan, Jumlah Kabuapten/Kota Yang Melakukan 

Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di ≥80% Puskesmas, Persentase Penderita GME 

dan Depresi Yang Mendapatkan Layanan  dan nilai kinerja penganggaran telah 

mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu persentase 

cakupan penemuan dan pengobatan TBC tidak mencapai target pencapaian. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diketahui bahwa kinerja 

anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95.9 %, atau 

sebesar Rp. 4.789.024.548  

4.2 Tindak Lanjut 

1. Capaian kinerja tahun 2021 belum tercapai optimal karena adanya pandemi 

COVID-19, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan 

melakukan upaya percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi  

b. Mengoptimalkan pemanfatan berbagai sumber penganggaran dan berbagai 

dukungan lintas sector dan lintas program yang tersedia  
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2. Terhadap indikator kinerja yang masih belum mencapai target akan diupayakan 

perbaikan kinerja kedepan dengan : 

a.  Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

- Peningkatan kapasitas petugas di fasyankes, Monitoring dan evaluasi secara 

berkala, penguatan investigasi kontak TB. 

- Promosi kegiatan pelayanan kesehatan dengan tetap mengedepankan 

protocol kesehatan 

- Penambahan alokasi anggaran kegiatan TBC 

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2021 disusun sebagai bahan 

masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja TA 2021 
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Lampiran 2. Screen Shot E-Performance 
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Lampiran 3. Screen Shot E-Monev Bappenas 
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Lampiran 4. Screen shot DIPA 239006 Awal 
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Lampiran 5. Screen shot DIPA 239006 Revisi Ke-1 
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Lampiran 6. Screen shot DIPA 239006 Revisi Akhir 
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Lampiran 7. Screen shot 2021 Surat Keputusan Tim Penyusunan LAKIP 2021 
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Lampiran 8. Screen shot Standart Operational Procedure (SOP) LAKIP   

 

 


