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KATA PENGANTAR 

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu unit eselon II di Dinas Kesehatan 

Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan Kinerja 

yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang 

menggunakan APBN. 

Pen yu su nan  lapo ra n k ine r ja  be rpe dom an  pa da  Peratu ran  Me nte ri  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 

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

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dalam laporan 

kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah 

dilakukan dalam lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada 

masa mendatang. 

Bidang Kesehatan Masyarakat, telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai 

bentuk akuntabilias perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2021. Secara garis besar 

laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi; rencana kinerja dan capaian 

kinerja sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-

2024, disertai dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut 

yang dilakukan. 

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan saran 

membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan 

laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. 

Bengkulu, Januari 2022  
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan 

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 

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

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Bidang Kesehatan Masyarakat 

menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan 

pada tahun 2021. 

Pembangunan kesehatan pada periode 2020-2024 adalah Program Indonesia Sehat 

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial 

dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bidang 

Kesehatan Masyarakat tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/MENKES/52/2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan masing-masing unit Seksi di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat. 

Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 sebagaimana yang sudah 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja Utama (IKU). 

Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari Seksi di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat 

tahun 2020. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bidang Kesehatan Masyarakat 

memiliki 19 Indikator Kinerja dan Realisasi anggaran dilingkup Bidang Kesehatan Masyarakat 

meliputi anggaran dekonsentrasi sebesar 99,88%. Keseluruhan indikator kinerja utama program 

kesehatan masyarakat dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran 

tersebut bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai 

dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi. 

Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2021 

dikarenakan adanya Narasumber yang berasal dari Kementerian dan Lembaga sehingga honor 

narasumber tidak dapat dibayarkan dan sisa dari transport yang tidak terserap. 

Perbaikan ke depan perlu koordinasi lebih baik antar Seksi dalam penyusunan 

rencana operasional kegiatan terutama dengan melibatkan seluruh program dan 

Kabupaten/Kota sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. 

Proses pengadaan barang dan jasa perlu dipersiapkan lebih awal (tidak melewati triwulan 2) 

agar tidak semua pengadaan menumpuk pada akhir tahun. 
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A. Latar Belakang 

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung dengan 

bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi 

ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan 

perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu 

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan 

tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. 

Berakhirnya pelaksanaan tugas tahun 2016 yang merupakan awal tahun implementasi 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/ Menkes/52/2015 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yang mempunyai visi “Masyarakat 

Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan kesehatan pada periode 2020-2024 

adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan 

status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, 

penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat 

di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, 

penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan 

kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, 

optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan 

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko. Bidang Kesehatan 

Masyarakat merupakan unit yang sangat berperan dalam mewujudkan pilar pertama 

dalam “Program Indonesia Sehat”. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. 

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari 

masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat di 

tahun 2021. 

Dengan perubahan Susunan Organisasi baru Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka dilakukan perubahan dalam 

penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang ditandatangani Direktur 
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Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terdiri 

dari 6 sasaran dan 28 indikator kinerja. 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2020 dalam mencapai target dan sasaran 

program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam 

dokumen penetapan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat oleh pejabat yang 

bertanggungjawab. 

C. Visi, Misi dan Strategi Organisasi  

1. Visi 

Visi Gubernur Bengkulu, yaitu “Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, 

Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi”. 

2. Misi 

Misi Gubernur Bengkulu yaitu: 

a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata 
kelola birokrasi.; 

b. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan 
berorientasi pada pelayanan publik; 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar; 

d. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar ; 

e. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah; 

f. Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; 

g. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan 
berkelanjutan 

h. Meningkatkan kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing; 

i. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan berdaya 
saing; 

j. Mewujudkan pembangunan Kemaritiman yang integratif dan berdaya 
saing; 

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

l. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; 

m. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan; 

n. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan; 

o. Meningkatkan Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) 

p. Meningkatkan infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika Globalisasi 
menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang 
memungkinkan Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi 
global; 

q. Meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama Bengkulu 
merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai 
suku, agama, dan golongan dengan beragam kepentingan. 
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3. Tujuan 

Terlaksananya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di  

lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka terselenggaranya 

pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna agar 

meningkatnya status kesehatan masyarakat. 

4. Nilai-nilai 

Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan 

kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat menganut dan menjunjung tinggi nilainilai 

yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Kesehatan antara lain: 

a. Pro Rakyat;  

b. Inklusif; 

c. Responsif ;  
d. Efektif; 

 e.  Bersih. 

5. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya 

kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui 

peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan 

peningkatan pembiayaan kesehatan. 

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2020-20249 meliputi: 

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut 
Usia yang Berkualitas. 

b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. 

c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan. 

d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

6. Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat 

Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat, adalah meningkatnya ketersediaan dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. 

7. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat yaitu: 

a. Pembinaan Gizi Masyarakat 

 Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi; 

 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana Gizi Buruk; 

 Persentase bayi Usia kurang dari 6 Bulan mendapat Asi ekslusif; 

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan ibu dan bayi baru lahir; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Balita 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
Anak Usia Sekolah dan Remaja; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
Usia Reproduksi; 

 Persentase Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Lanjut Usia; 
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c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 

 Jumlah kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga 

d. Penyehatan Lingkungan 

 Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS); 

 Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS); 

 Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar; 

 Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar; 

 Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai 
standar; 

 Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar 

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

 Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup 
sehat 

 Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif 
 

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

 Persentase kinerja RKAKL lingkup Kesehatan Masyarakat 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan, tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat adalah 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan masyarakat menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan 

anak; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan 

anak; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan 

kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi 

masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. pembinaan gizi 

dan kesehatan ibu dan anak; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan 

keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

6. Pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat, dan 
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
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Bengkulu. 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi dengan susunan: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

E. Potensi dan Permasalahan 

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam 

menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. 

Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup 

baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan 

disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang 

belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. 

Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post 

partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga semakin meningkat. Penyebab ini 

dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga 

mampu menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin. 

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain 

adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, TB, HIV, Hepatitis B dan 

empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun 

dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20 

tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun 

sebanyak 207 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih 

adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7% dari 

semua perempuan yang telah kawin. 

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga 

kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke 

seluruh wilayah Indonesia, namun kompetensi masih belum memadai. Demikian juga 

secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum 

diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan 

kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting 

dalam penurunan AKI dan AKB. 

Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 

kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 

15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga turun dari 44/1000 

menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan 

oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat 

menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar 

benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan 

lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu 

tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini 

berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. 

Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2013, secara nasional prevalensi remaja usia 13-15 

tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,1% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 31,4%. 

Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit 

protein dan mikronutrien. 
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Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA 

sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk mempromosikan 

masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program 

melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus 

menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas 

melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di 

sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, 

kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular. 

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja 

dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal akibat kecelakaan kerja 

semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling 

banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh karena itu program kesehatan usia kerja harus 

menjadi prioritas, agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk 

kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya 

Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan 

kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan. 

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih 

menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang 

harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi dengan masalah stunting. 

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola 

asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah 

sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama 

kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada 

periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi 

masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk 

mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu 

hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-Scalling Up 

Nutrition) 

dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama 

kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga  anak berusia 2 tahun) dalam 

menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat 

diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar 

kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 

F. Sistematika 

Sistematika penulisan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai 

berikut : 

- Ringkasan Eksekutif 

-  Kata Pengantar 
- Daftar Isi 

- BAB I 

Penjelasan umum organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat, penjelasan aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

- BAB II 

Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Bidang Kesehatan 
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Masyarakat tahun 2019. 

- BAB III 

Penyajian capaian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi,  

dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: Membandingkan antara 

target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan 

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas 

efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan analisa 

realisasi anggaran. 

- BAB IV 

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

-  LAMPIRAN  

 Formulir PK : Pengukuran Kinerja 



 

 

BAB II 

8 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen 

penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung 

sumber daya yang tersedia. 

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang 

mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.  Perjanjian 

penetapan kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal 

Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu berisi Indikator, 

antara lain: 

B. Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 19 indikator di 6 sasaran 

yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program. 

a. Pembinaan Gizi Masyarakat 

 Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi; 

 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana Gizi Buruk; 

 Persentase bayi Usia kurang dari 6 Bulan mendapat Asi ekslusif; 

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 
ibu dan bayi baru lahir; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
balita; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
Anak Usia sekolah dan Remaja; 

 Jumlah kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan 
Usia reproduksi; 

 Persentase Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Lanjut Usia; 

c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 

 Jumlah kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja; 

 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga 

d. Penyehatan Lingkungan 

 Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS); 

 Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS); 

 Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar; 

 Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar; 

 Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai 
standar; 

 Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar 

PERENCANAAN KINERJA 
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e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

 Persentase Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan 
masyarakat hidup sehat 

 Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif 

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

 Persentase kinerja RKAKL lingkup kesehatan masyarakat 

 

Tabel 1. Indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat 

Tahun 2019 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 
Nasional 

Target 
Provinsi 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

a. 
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan 
surveilans gizi 70% 70% 

    b. 
Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi 
buruk pada balita 20% 20% 

    c. 
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Ekslusif 45% 45% 

2 
Pembinaan Kesehatan 
Keluarga 

a. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi Baru lahir 

200 
Kab/Kota 

3 
kab/Kota 

    b. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan balita 

200 
Kab/Kota 

5 
Kab/Kota 

    c. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja 

150 
Kab/Kota 

10 
Kab/Kota 

    d. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan usia reproduksi 

200 
Kab/Kota 

10 
Kab/Kota 

    e. 
Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan lanjut usia 50% 50% 

3 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

a. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
kesehatan kerja 334 10 

    b. 
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
kesehatan olahraga 334 10 

4 
Penyehatan 
Lingkungan 

a. 
Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar 
Sembarangan (SBS) 

 
50% 

 
50% 

    b. 
 
Jumlah Kab/Kota Kab/Kota Sehat (KKS) 

 
220 

 
7 

    c. 
Persentase sarana air minum yang diawasi 
/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar 

 
64% 

 
64% 

    d. 
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai standar 

 
3000 

 
134 

    f. 
Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) 
yang memenuhi syarat sesuai standar 

 
44% 

 
44% 

    g. 
Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang 
dilakukan pengawasan sesuai standar 

 
60% 

 
60% 
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5 
Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

a. 
 
Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan 
gerakan masyarakat hidup sehat 

35% 40% 

    b. 
 
Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan 
posyandu aktif 

70% 70% 

6 

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

a. 
Persentase kinerja RKAKL lingkup kesehatan 
masyarakat 85% 85% 
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BAB III 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya 

memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan 

instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk memastikan bahwa 

manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi 

penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana 

telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja 

yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja 

1. Indikator Kinerja Program 
 

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Kementerian Kesehatan dengan 
upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan 
prevalensi gizi kurang. Sebagaimana telah termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 
tahun 2020. 

 
Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 
 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target  

Target 
Provinsi 

Capaian 
Target 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

a. 
Persentase Kab/Kota yang 
melaksanakan surveilans gizi 70% 70% 

 
80% 

    b. 
Persentase puskesmas yg 
menyelenggarakan tata laksana gizi 
buruk pada balita 

20% 20% 
 

49,7% 

    c. 
Persentase bayi usia kurang dari 6 
bulan mendapat ASI Ekslusif 45% 45% 

 
67,73% 

2 
Pembinaan 
Kesehatan 
Keluarga 

a. 
Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan bayi Baru lahir 

200 
Kab/Kota 

3 
kab/Kota 

4 
Kab/ Kota 

    b. 
Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan balita 

200 
Kab/Kota 

3 
Kab/Kota 

9  
Kab/ Kota 

    c. 

Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja 

150 
Kab/Kota 

10 
Kab/Kota 

 
10 

Kab/ Kota 

    d. 
Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan usia reproduksi 

200 
Kab/Kota 

10 
Kab/Kota 

10 
Kab/ Kota 

    e. 
Persentase Kab/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan lanjut usia 

50% 50% 
 

100% 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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3 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

a. 
Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja 334 10 

 
3  

Kab/ Kota 

    b. 
Jumlah Kab/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan 
olahraga 

334 10 
 
1 

Kab/ Kota 

4 
Penyehatan 
Lingkungan 

a. 
Persentase Desa/kelurahan Stop 
Buang air besar Sembarangan 
(SBS) 

 
50% 

 
50% 

   
36,66% 

    b. 
Jumlah Kab/Kota Kab/Kota Sehat 
(KKS) 

 
220 

 
7 

 
7 

Kab/ Kota 

    c. 
Persentase sarana air minum yang 
diawasi /diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar 

 
64% 

 
64% 

 
65,02% 

    d. 
Jumlah fasyankes yang memiliki 
pengelolaan limbah medis sesuai 
standar 

 
 3000 

 
134 

 
133 

Fasyankes 

    e. 
Persentase tempat pengelolaan 
pangan (TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar 

 
44% 

 
44% 

 
54,18% 

    f. 
Persentase tempat dan fasilitas 
umum (TFU) yang dilakukan 
pengawasan sesuai standar 

 
60% 

 
60% 

 
83,82% 

5 

Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

a. 

 
Persentase Kab/Kota yang 
menerapkan kebijakan gerakan 
masyarakat hidup sehat 

30% 30% 

 
100% 

    b. 
 
Persentase Kab/Kota melaksanakan 
pembinaan posyandu aktif 

51% 51% 
 

90% 

6 

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

a. 
Persentase kinerja RKAKL pada 
program pembinaan kesehatan 
masyarakat 

80% 80% 

 
 
 

99,88% 
 

 

I. PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT 

A. Persentase Kabupaten/ Kota yang meaksanakan Surveilans Gizi  

           Program kewaspadaan gizi bertanggung jawab dalam hal perencanaan 

kegiatan dan orientasi implementasi surveilans gizi dan melakukan  monitoring secara 

berkala serta melakukan pembinaan pelayanan gizi saat bencana, menganalisis hasil 

Pemantauan Status Gizi (PSG) sebagai salah satu komponen kewaspadaan  pangan dan 

gizi, melaksanakan standar Antropometri Penilaian Status Gizi, bersama-sama instansi 

terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Bappeda, TP PKK dan Pemda 

Provinsi melakukan monitoring Sistem Kewasapadaan Pangan dan Gizi (SKPG) guna 
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melakukan pencegahan serta penanggulangan terjadinya rawan pangan dan gizi serta 

kasus gizi buruk, serta melakukan analisis data untuk mengetahui pencapaian indikator 

program gizi.  

Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2019 menjelaskan tentang 

pelaksanaan teknis Surveilans Gizi yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

keadaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk 

menetapkan kebijakan gizi maupun tindakan segera yang tepat. 

Begitu pentingnya Surveilans Gizi ini dilakukan sehingga dalam RPJMN 2020-

2024 ditetepkan indikator Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Surveilans 

Gizi. Adapun kategorinya adalah kabupaten/kota yang minimal 60% melakukan 

pengumpulan data minimal 60% sasaran, pengolahan dan analisis data serta diseminasi 

informasi yang di-upload kedalam sigizi.terpadu. 

 

PERSENTASE ENTRY DATA PENGUKURAN E-PPGBM 

TAHUN 2021 

 

Proyeksi BPS jumlah Balita yang ada di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 adalah 

167.985, sedangkan sasaran yang berhasil dientri sebanyak 119.942 sedangkan data yang 

melakukan entri data pengukuran 98.421. Ada delapan kabupaten yang capaiannya 

sudah diatas 60% sedangkan dua kabupaten yaitu Rejang Lebong dan Kepahiang masih 

dibawah 60%. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi sehingga seluruh balita 

dapat terinput di aplikasi e-ppgbm.  

Indikator Pelayanan gizi di puskesmas salah satunya adalah Persentase 

kabupaten/kota yang melaksanakan Surveilans Gizi. Adapun kategorinya adalah 

kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah puskesmas melakukan pengumpulan data 

minimal 60% sasaran. Dari data diatas dapat dilihat bahwa delapan kabupaten telah 
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mencapai penginputan data e-ppgbm diatas 60% yaitu kabupaten Bengkulu Selatan, 

Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Lebong, Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Kota 

Bengkulu. Sedangkan dua kabupaten lainnya yaitu Rejang Lebong dan Kepahiang belum 

dapat memenuhi target minimal tersebut. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut 

antara lain penggunaan dana BOK di kabupaten/kota yang maksimal dimanfaatkan 

untuk mendukung petugas gizi untuk terus menginput data lapangan hasil penimbangan 

setiap bulan. Pengawasan dari koordinator gizi di kabupaten juga sangat berpengaruh 

terhadap kepatuhan petugas gizi di puskesmas. Kemudian tingginya rotasi petugas gizi 

baik di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota juga sangat mempengaruhi.  

Tingginya pergeseran pegawai yang dilakukan di kabupaten/kota cukup 

menyulitkan kesinambungan program gizi karena harus memulai pembelajaran dan 

pemahaman kembali tentang rutinitas pelaporan gizi. Selain itu yang juga 

mempengaruhi adalah latar belakang pendidikan petugas gizi di puskesmas yang bukan 

berasal dari basis ilmu gizi sehingga tidak memahami kemampuan teknis terutama dalam 

hal pengukuran yang menjadi inti dari penilaian status gizi.  

Kurangnya motivasi petugas untuk melaksanakan input data e-ppgbm juga 

dipengaruhi oleh kemampuan teknis petugas gizi puskesmas yang sudah senior dan 

kurang memahami tentang perkembangan teknologi dalam hal ini pemahaman 

penggunaan aplikasi e-ppgbm. 

Program kewaspadaan gizi juga memantau dan mendeteksi secara dini kondisi 

status gizi balita yang datang ke posyandu dan melakukan penimbangan. Hal ini agar 

dapat mencegah status gizi balita menjadi lebih buruk. Berikut ini adalah capaian balita 

yang ditimbang berat badannya (D/S).   

 

PERSENTASE BALITA YANG DITIMBANG BERAT BADANNYA (D/S)  
TAHUN 2021 
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Setiap bulan diharapkan semua balita datang ke posyandu untuk melakukan 

penimbangan dan mendapatkan pelayanan serta penyuluhan kesehatan lainnya. 

Partisipasi masyarakat ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Desa khususnya dengan 

adanya dana desa yang dapat digunakan untuk memberikan makanan tambahan lokal 

pada balita yang ada di wilayah desa. Demikian juga penyelenggara posyandu atau kader 

dapat diberikan insentif agar dapat memotivasi masyarakat sehingga mau datang ke 

posyandu.  

Persentase balita yang datang ke posyandu dan ditimbang di Provinsi Bengkulu 

tidak dapat mencapai target 70 % hanya sebesar 67.8%. Partisipasi terendah ada di 

Kabupaten Kepahyang 48.53 %. Kondisi Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab 

rendahnya capaian D/S ini karena pada tahun 2021 disaat wabah covid sedang tinggi-

tingginya banyak posyandu yang tidak melakukan kegiatannya sedangkan untuk 

melakukan sweeping ke rumah-rumah balita juga terkendala dengan sumber daya dan 

adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Solusinya pada saat itu adalah dengan 

pemantauan tubuh kembang yang dilakukan mandiri oleh orang tua balita dan 

melaporkannya kepada petugas pelayanan kesehatan jika ditemui adanya masalah 

tumbuh kembang. 

Banyak faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat ini, sebagai 

contoh adalah lokasi yang masih cukup sulit dijangkau dan jauh serta masyarakat yang 

membawa balita dan keluarganya ke kebun yang jauh dari perkampungan sehingga 

tidak bisa datang saat hari penimbangan tiba.Mayoritas masyarakat di Bengkulu adalah 

petani dan pekebun yang tempat kerjanya jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau. 

Perlu inisiatif dari petugas puskesmas untuk memotivasi masyarakat sehingga dengan 

kesadaran yang tinggi datang ke posyandu.  

 Indikator program gizi selanjutnya adalah balita yang mempunyai buku KIA/ 

KMS, dari data di bawah ini dapat diketahui bahwa semua kabupaten/ kota telah 

memenuhi target diatas 70 %. Namun demikian untuk memenuhi standar pelayanan 

minimum dimana seluruh masyarakat harus 100 % mendapatkan pelayanan dasar 

kesehatan sudah seharusnya semua balita mendapat buku KIA/ KMS. Buku tersebut 

dapat diadakan oleh kabupaten/ kota atau droping dari provinsi dan pemerintah pusat. 
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PERSENTASE BALITA YANG MEMPUNYAI BUKU KIA/ KMS (K/S) 
TAHUN 2021 

 

 
 

Dengan adanya buku KIA maka pertumbuhan balita dapat dipantau apakah 

mengalami kenaikan atau tidak, adapun persentase balita ditimbang yang naik berat 

badannya adalah seperti ada pada grafik di bawah ini. 

 

PERSENTASE BALITA DITIMBANG YANG NAIK BERAT BADANNYA (N/D)  
TAHUN 2021 

 

 
 

Melihat grafik diatas ada empat kabupaten yang capaiannya masih dibawah 

target yaitu kabupaten Rejang Lebong, Seluma, Mukomuko dan Bengkulu Tengah, perlu 

untuk terus dilakukan pembinaan dan pemantauan ke kabupaten/kota lainnya agar 

capaiannya bisa lebih maksimal. Kondisi pandemi bisa jadi mempengaruhi pencapaian 

target tersebut karena balita tidak rutin dipantau berat badannya setiap bulan selain itu 

kondisi pembatasan sosial masyarakat karena pandemi juga turut andil dalam 
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pemenuhan konsumsi keluarga sehingga balita terkena imbasnya kurang mendapatkan 

asupan makanan. 

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di provinsi Bengkulu dan 

kabupaten/ kota berada di bawah target maksimum yang ditentukan, yang berarti sudah 

baik. BBLR merupakan output dari perlakuan terhadap ibu selama kehamilannya. Hal 

tersebut bermakna bahwa penanganan kesehatan serta kecukupan gizi ibu hamil 

sebelumnya sudah cukup baik. Kabupaten Bengkulu Utara tercatat dengan BBLR yang 

tertinggi sebesar 6.4 %. Pemantauan dan pembinaan perlu terus dilakukan untuk 

menurunkan angka BBLR. 

 
PERSENTASE BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH  

(BBLR < 2500 GRAM) TAHUN 2021 
 

 

Angka BBLR yang tinggi di Bengkulu Utara disebabkan oleh  banyak faktor 

antara lain usia ibu hamil yang masih muda dan asupan energy yang tidak adekuat 

selama kehamilan. Jika melihat data Bumil KEK di Bengkulu Utara juga cukup tinggi 

sebesar 8,9% seperti dapat dilihat pada data pada pembahasan pada program 

peningkatan mutu dan kecukupan gizi. 

 

B. Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita 

Pogram penanggulangan masalah gizi bertanggung jawab dalam orientasi 

serta penerapan standar pemantauan pertumbuhan balita, orientasi tatalaksana gizi 

kurang, gizi buruk serta stunting, memonitor anemia pada remaja putri, WUS dan bumil, 

pemantauan dan distribusi suplementasi gizi antara lain Vitamin A, tablet Fe dan Iodium 

serta intervensi 1000 HPK. Program ini juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam 

hal penanggulangan masalah gizi serta melakukan monitoring secara rutin dan terus 
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melakukan evaluasi pelaksanaan program di kabupaten kota. 

Pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan tetap dilakukan meskipun dalam 

situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini dan petugas gizi di puskesmas rutin menginput 

data balita tersebut ke dalam aplikasi sigizi.terpadu. Intervensi dapat segera dilakukan 

jika ditemukan adanya kasus gizi seperti gizi buruk seperti gambar dibawah ini. 

 

KASUS GIZI BURUK TAHUN 2021 

 

 

 

Jumlah kasus gizi buruk terdata sebanyak 139 kasus, terbanyak ada di 

kabupaten Mukomuko 28 anak dan Kaur 24 anak. Kasus yang lain tersebar di delapan 

kabupaten/ kota lainnya. Semua kasus yang dilaporkan telah mendapat penanganan 

yang baik seperti tergambar dalam grafik berikut. 

 

 

PERSENTASE GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN 

TAHUN 2021 
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Banyak faktor yang mendukung penanganan kasus gizi buruk yang ditemukan, 

tidak hanya dari dinas kesehatan namun lintas sektor juga turut berperan dalam 

penanganannya.  Setiap kabupaten/ kota menyediakan dana penanggulangan kasus gizi 

buruk melalui dana APBD dan dana BOK puskesmas yaitu pemberian makanan tambahan 

untuk pemulihan berupa bahan makanan yang diberikan selama kurun waktu tiga bulan.  

Makanan Tambahan pabrikan yang diberikan oleh pusat untuk mengatasi balita 

dengan gizi kurang juga sangat membantu sehingga status gizinya tidak makin jatuh 

menjadi gizi buruk. Banyak faktor yang menyebabkan masih ditemukannya kasus gizi 

buruk antara lain faktor kemiskinan yang menyebabkan ketersediaan pangan keluarga 

tidak mencukupi dan kualitasnya masih rendah serta keragaman pangan yang tidak 

beragam.  

Hal ini menyebabkan kurangnya kecukupan energi, protein serta vitamin dan 

mineralnya. Selain itu faktor pengetahuan ibu tentang gizi juga bisa mempengaruhi pola 

asuh yang diberikan kepada anak balitanya. Faktor lingkungan juga berpengaruh 

terhadap kesehatan anak, sanitasi yang tidak mendukung bisa menyebabkan anak 

menjadi lebih mudah sakit yang sangat cepat berpengaruh terhadap status gizinya. 

Penanganan kasus gizi buruk ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk 

bersama-sama dalam usaha pencegahan.  

Diperlukan motivasi yang lebih pada petugas puskesmas untuk dapat 

mendeteksi lebih awal terjadinya masalah gizi pada anak di posyandu. Pemberian MT 

pada anak yang terdeteksi mengalami masalah gizi sangat membantu untuk mencegah 

anak menjadi gizi buruk. Pemberian penyuluhan dan edukasi pada ibu balita juga perlu 

lebih ditingkatkan kembali. Pemberian makanan tambahan yang tepat pada anak, pola 

asuh yang benar, makanan yang bergizi serta stimulasi apa yang harus diberikan pada 

anak akan sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak.  

Keterlibatan lintas sektor juga sangat penting dalam penanganan Gizi Buruk ini. 

Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk membantu keluarga 

yang memiliki anak gizi buruk. Peran serta aktif kader, tokoh masyarakat serta warga 

desa sangat didorong untuk memiliki kepedulian lebih dalam mengatasi masalah gizi ini. 

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan dalam rencana 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah 

penetapan Indikator Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk. Seharusnya akan 

dilaksanakan pelatihan Tatalaksana Gizi buruk untuk menjawab indikator tersebut.   

Penyederhanaan pencapaian  indikator dilakukan berupa pembuatan Standar 
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Operasional Prosedur (SOP) Tatalaksana Gizi Buruk. Melalui media video converence 

diberikan pembinaan kepada Puskesmas untuk dapat membuat SOP serta 

menginputnya kedalam aplikasi sigizi.terpadu. Berikut ini capaian Puskesmas yang 

mampu tatalaksana gizi buruk. 

 

PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA GIZI BURUK 
TAHUN 2021 

 
 

 

 

Ada delapan puluh sembilan puskesmas yang telah menginput SOP ke dalam 

aplikasi e-ppgbm. Namun demikian masih banyak puskesmas yang baru menginput 

kurang dari 4 SOP untuk puskesmas rawat jalan dan 5 SOP untuk puskesmas rawat Inap. 

Dalam update data terbaru dari direktorat gizi telah dinilai bahwa kriteria puskesmas 

mampu tata laksana adalah puskesmas yang telah memiliki 4-5 SOP dan di-upload 

kedalam e-ppgbm, memiliki Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari Dokter, Perawat/ Bidan dan 

Nutrisionis. Provinsi Bengkulu sudah 49.7% puskesmas yang memenuhi itu. Kabupaten 

Mukomuko belum mengupload baik SOP, Tim Asuhan Gizi maupun sertifikat yang ada. 

Perkembangan Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk dari tahun 2020 

dapat dilihat pada trend dibawah ini. 
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TREND PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA GIZI BURUK 

TAHUN 2020-2021 

 

 

Meskipun telah terjadi perbaikan capaian Puskesmas mampu tatalaksana gizi 

buruk dari 3.3 %  tahun 2020 menjadi 49.7 % di tahun 2021 namun belum semua 

Puskesmas telah mempunyai SOP sebagai landasan pekerjaan dalam menatalaksanai 

kasus gizi buruk.  

Banyak kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya adalah 

ketidak mengertian petugas gizi tentang SOP tersebut, karena ini adalah hal yang baru 

hendak direncanakan untuk dilakukan pelatihan pada tahun ini. namun karena 

refoccusing anggaran sehingga anggaran yang telah tersedia dikembalikan ke 

Kementerian Kesehatan.  

Selain itu Pelatihan tata laksana gizi buruk terakhir kali dilaksanakan di Provinsi 

Bengkulu pada tahun 2015 sehingga banyak petugas yang sudah dirotasi dan tidak lagi 

terdata di dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing. Meskipun sosialisasi telah 

dilakukan dengan intensif melalui media vicon, whattsapp grup, namun hasilnya masih 

belum semua puskesmas memiliki SOP. 

Penanggulangan masalah gizi memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan 

suplemen berupa obat-obat gizi yang diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai 

program Nasional. Obat-obatan gizi di Dinas Kesehatn Provinsi Bengkulu dikelola oleh 

seksi kefarmasian, perencanaan kebutuhan obat diserahkan kepada program gizi 

berdasarkan sasaran yang ada. Selanjutnya penyaluran obat berdasarkan permintaan 

dari kabupaten/ kota yang membutuhkan dan didistribusikan oleh seksi farmasi. Obat 

yang ada di Provinsi adalah merupakan stok untuk seluruh kabupaten/ kota. 
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Penanggulangan Masalah Gizi Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

bertanggung jawab dalam kegiatan suplementasi gizi dalam hal ini adalah kegiatan : 

Pemberian Vitamin A balita  yang diberikan pada bulan Februari dan Agustus serta 

pemberian vitamin A pada ibu nifas, Pemberian Tablet Tambah Darah ( TTD ) pada 

remaja puteri dan Ibu Hamil, serta pemberian mineral mix pada balita gizi kurang 

maupun gizi buruk. 

Terkait keberhasilan penanggulangan gizi kekurangan vitamin A, Anemia dan 

Gizi kurang dan Gizi Buruk Penanggulangan Masalah Gizi sekaligus merencanakan 

Kebutuhan Obat Program Gizi seperti : Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Tambah 

Darah ( TTD ) dan Mineral Mix yang berkoordinasi dengan pengelola Program Gizi 

Kabupaten /Kota dan Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, perencanaan 

Kebutuhan Obat Program diperhitungkan berdasarkan jumlah sasaran di masing-masing 

Kabupaten dan di tambah bufferstok  10 % sesuai kebutuhan. 

Berikut ini disampaikan sisa stok obat gizi yang ada pada seksi kefarmasian 

Dinkes Provinsi Bengkulu : 

 

PENERIMAAN DAN SISA STOK OBAT GIZI TAHUN 2021 

NAMA OBAT STOK AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SISA STOK 
TTD 7.457.300 2.848.150 3.635.270 3.822.030 
Vitamin A 
Merah 

256.400 - 60.000 196.400 

Vitamin A Biru 60.600 - 12.000 48.600 
Mineral Mix 38.400 15.000 3.040 50.360 

 
Berdasarkan data yang ada stok akhir TTD masih cukup banyak yaitu sebesar 

3.822.030 tablet, stok yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan TTD bagi remaja 

putri dan ibu hamil.  

Jumlah remaja putri di sekolah Provinsi Bengkulu yang terdata sebanyak 

96.883 siswi, terbanyak ada di Kota Bengkulu sebanyak 22.859 siswi. Semua kabupaten/ 

kota telah tersosialisasi untuk memberikan TTD kepada siswi SMP dan SMA satu tablet 

seminggu. Target yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi yaitu 52 %.  

Kepatuhan remaja putri untuk minum TTD empat tablet sebulan masih belum 

tersosialisasi secara baik. Percepatan penurunan stunting dan wasting membutuhkan 

penguatan intervensi spesifik dan sensitif dengan berfokus pada sasaran 1000 HPK dan 

remaja putri. Perkembangan saat remaja sangat menetukan kualitasnya saat menjadi 

individu dewasa. Berikut ini capaian remaja putri yang mendapat TTD. 
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PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TTD  
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2021 

 
 

 

Capaian tingkat Provinsi secara keseluruhan  masih sangat rendah yaitu sebesar 

28.8% dari target 52%. Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat kedepan karena saat 

ini kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang mana pembelajaran 

siswi banyak dilakukan di rumah. Sementara status kesehatan remaja putri diharapkan 

tetap terjaga terutama dalam pemenuhan zat besi untuk mengatasi anemia. 

Peningkatan pemantauan dan pembinaan masih sangat diperlukan di seluruh 

kabupeten/kota terutama peningkatan motivasi petugas gizi Puskesmas agar mampu 

meningkatkan kerjasama dengan pengelola program kesehatan remaja melalui UKS 

yang ada di sekolah. Perlu adanya modifikasi kebijakan daerah untuk memastikan remaja 

putri tetap bisa mendapatkan TTD.  

Penyuluhan gizi perlu dilakukan secara terus menerus serta pendampingan 

remaja putri minum TTD dengan mengaktifkan UKS yang telah terbentuk di sekolah-

sekolah. Menciptakan generasi yang bebas dari stunting harus dimulai dari remaja putri 

yang sehat dan bebas dari anemia.  

Penggalangan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak terus dilakukan 

oleh dinas kesehatan salah satunya dengan momentum peringatan Hari Gizi tahun 2020 

yang menekankan pada pemberian TTD remaja putrid an penyukuhan gizi seimbang. 

Selanjutnya untuk mengatasi masalah ketersediaan TTD di kabupaten/ kota 

perlu ditingkatkan kembali koordinasi dengan seksi farmasi tentang distribusi TTD ke 

kabupaten/ kota agar semua sasaran remaja putri bisa mendapatkan TTD sesuai aturan.  

Berikut ini perkembangan pencapaian remaja putri yang mendapat TTD di 

Provinsi Bengkulu. 
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REMAJA PUTRI YANG MENDAPAT TTD 

 TAHUN 2017-2021 

 

 

 

 

Pencapaian Remaja Putri yang mendapat TTD dalam dua tahun terakhir ini 

perkembangannya cukup baik. Banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya antara lain 

adalah peran UKS dalam memberikan pengertian pada remaja putri untuk taat 

meminum TTD sudah cukup baik namun masih kurang maksimal. Selanjutnya banyak 

siswi yang masih enggan untuk minum TTD secara rutin, tidak adanya pengawas minum 

TTD di rumah, serta pengetahuan orang tua yang masih kurang tentang pentingnya TTD 

bagi kesehatan putrinya.    

Petugas puskesmas sudah melaksanakan tugasnya dalam memberikan stok 

kebutuhan TTD untuk sekolah di wilayahnya, namun pencatatan kerutinan siswi minum 

TTD masih kurang. Remaja putri masih kurang peduli tentang gejala anemia yang 

dialaminya, tidak mau minum TTD karena ada yang menimbulkan efek seperti mual serta 

tidak mengetahui dampak bagi masa depan kehidupannya. Padahal 3 dari 10 siswi 

berdasarkan data Riskesdas 2018 mengalami anemia. 

Salah satu solusi dari masalah ini yang dapat diupayakan adalah dengan 

peningkatan kepedulian orang tua dan guru untuk memberikan pengertian pada para 

siswi dan membuat inovasi seperti pengawas minum TTD dari teman sekelasnya yang 

akan mengingatkan minum TTD dalam grup daring di kelasnya. Serta mengingatkan 

untuk mencatat berapa tablet yang sudah diminum secara rutin.  

Kerjasama lintas program juga perlu untuk makin ditingkatkan dengan program 

ausrem. Pengaktifan posyandu remaja dalam memberi motivasi kepada remaja 

binaannya perlu lebih ditingkatkan lagi agar patuh minum tablet tambah darah sekali 
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seminggu dan selama menstruasi. Untuk mendapatkan TTD bisa dari petugas 

puskesmas. Sosialisasi juga perlu lebih ditingkatkan lagi melalui media social yang sering 

diakses oleh remaja putri seperti tiktok, instagram dan facebook. 

Pemberian TTD juga ditujukan kepada ibu hamil dan program ini telah 

berlangsung lama yaitu setiap ibu hamil harus mendapatkan TTD minimal 90 tablet 

selama kehamilan, oleh karena itu pencatatan yang dilakukan adalah dengan 

menyesuaikan laporan K4 (kunjungan ke-4) ibu hamil ke fasilitas kesehatan.  

Jumlah ibu hamil provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 44.501 orang yang 

tersebar di kabupaten/kota dan terbanyak di Bengkulu Utara sebanyak 13.176 orang. Ibu 

hamil harus mendapat TTD 90 tablet selama kehamilan untuk persiapan kelahiran agar 

tidak terjadi anemia juga mencegah kefatalan jika terjadi pendarahan saat melahirkan. 

Pemenuhan kebutuhan TTD ibu hamil sudah banyak kabupaten/ kota yang memenuhi 

kebutuhannya sendiri dengan anggaran kabupaten/ kota serta droping pusat dari 

Kementerian Kesehatan. Berikut adalah capaian ibu hamil yang mendapatkan TTD.    

 

PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT TTD  

MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2021 

 

 

Persentase ibu hamil yang mendapat TTD di provinsi Bengkulu sudah diatas  

target yaitu 91.8 % dari target 81 %. Semua kabupaten/kota sudah cukup baik 

pencapaiannya. Meskipun demikian banyak faktor yang menyebabkan capaian TTD bisa 

tercapai seperti ketersediaan TTD di kabupaten/ kota sehingga jika puskesmas 

mengalami kekurangan segera dapat ditutupi dengan droping dari dinas kesehatan 

kabupaten/ kota. Hal ini karena program TTD ini sudah berlangsung cukup lama. Apabila 

kekurangan dapat segera meminta buffer stok di provinsi.  
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Yang tidak kalah penting dalam keberhasilan capaian ini adalah sinergi antara 

program kesga dalam pencatatan ibu hamil TW 3 dan pencatatan program gizi dalam 90 

tablet TTD. Untuk kedepan diharapkan program kesga dan gizi dapat terus beriringan 

karena sasaran programnya adalah sama yaitu ibu hamil. Ibu nifas dan balita. Tujuan 

akhirnya adalah kesehatan ibu dan anak. 

Sebagai perbaikan ke depan adalah dengan membuat perencanaan kebutuhan 

obat sesuai sasaran yang ada sehingga mencukupi kebutuhan di Provinsi Bengkulu. 

Selanjutnya koordinasi dengan seksi farmasi perlu ditingkatkan kembali agar penyaluran 

obat sesuai dengan sasaran masing-masing kabupaten/ kota dapat memenuhi 

kebutuhannya. Pemantauan juga harus dilakukan terus menerus. Proses pencatatan dan 

pelaporan perlu lebih ditingkatkan kembali. 

 

Gambaran capaian ibu hamil yang minum TTD dalam beberrapa tahun ke 

belakang dapat kita lihat berikut ini. 

 

90 TABLET SELAMA KEHAMILAN TAHUN 2017-2021 
 
 

 
 

Ibu Hamil yang mendapat TTD 90 tablet selama kehamilan mengalami 

penurunan dari 96.5% menjadi 91.8 %. Untuk mencegah terjadinya perdarahan dan 

komplikasi kehamilan lainnya pada ibu saat melahirkan diupayakan pencegahan ibu 

hamil agar tidak anemia. Pemeriksaan anemia ini dengan mengukur kadar HB dari ibu 

hamil yang diperiksa sepanjang kehamilannya.  

Jumlah ibu hamil yang diperiksa HB sebesar 27.474 orang. Jumlah ibu hamil 

yang anemia juga berkaitan dengan keberhasilan pemberian TTD selama kehamilan. 

Berikut ini adalah persentase ibu hamil anemia. 
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PERSENTASE IBU HAMIL ANEMIA 
 TAHUN 2021 

 

 

Berdasarkan data diatas persentase ibu hamil anemia di Provinsi Bengkulu 

cukup rendah yaitu sebesar 7.8%  jauh dibawah batasan maksimal yang ditentukan 

kementerian kesehatan yaitu sebesar 42%. Namun demikian ada satu kabupaten yang 

perlu mendapatkan perhatian dengan lebih serius yaitu kabupaten Bengkulu Selatan 

dengan angka anemia 37.7% yang merupakan lokus Stunting tahun 2021.  

Jika melihat data tahun 2020, kabupaten Seluma angka anemianya cukup 

tinggi yaitu sebesar 36,6%. Intervensi yang telah dilakukan selama tahun 2020 cukup 

efektif dalam menurunkan anemia menjadi 12.2%. Seluma sebagai salah satu lokus 

stunting telah bekerja cukup keras dalam memperbaiki kondisi status gizi 

masyarakatnya. Pemberian penyuluhan gizi kepada kader di wilayahnya cukup efektif 

dalam perbaikan capaian anemia ini.  

Suplemen yang disediakan pemerintah selanjutnya untuk mengatasi masalah 

gizi adalah kekurangan vitamin A pada ibu Nifas. Jumlah ibu nifas yang terdata di 

Provinsi Bengkulu sebesar 35.690 orang. Jumlah terbesar ada di Kota Bengkulu yaitu 

sebanyak 6.734 orang. Dan terendah ada di kabupaten Lebong sebanyak 1.837 orang. 

Setiap ibu nifas berhak mendapatkan Vitamin A untuk mengganti yang hilang pada saat 

proses melahirkan. Capaian ibu nifas yang mendapat Vitamin A dapat dilihat di bawah ini. 
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PERSENTASE IBU NIFAS MENDAPAT 
 KAPSUL VITAMIN A TAHUN 2021 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, vitamin A untuk ibu nifas pada tahun 2021 telah 

mencapai target yaitu sebasar 99,4 % dari target yang ditetapkan 73 %. Ada tujuh 

kabupaten yang telah 100% pencapaiannya. Keberhasilan ini adalah karena koordinasi 

petugas di lapangan dari  pengelola KIA dan petugas gizi dalam pemberian vitamin A 

bagi ibu nifas semakin membaik. Pencatatan dan pelaporan juga semakin baik karena 

program KIA dan Gizi sudah berada dalam satu wadah/seksi. Pemantauan pengadaan 

dan distribusi vitamin A perlu untuk terus dilakukan dan mendapat perhatian agar ibu 

nifas mendapatkan haknya memperoleh Vitamin A. 

Vitamin A juga diberikan pada anak balita umur 6-59 bulan dan diberikan pada 

bulan februari dan agustus setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas ada 133.504 balita 

usia 6-59 bulan yang perlu diberikan Vitamin A. Balita terbanyak ada di Bengkulu Utara 

23.522 menyusul Rejang Lebong 18.763 anak balita. Balita dibawah usia satu tahun 

diberikan kapsul vitamin A biru dan diatas satu tahun kapsul vitamin A merah. 

Persentase balita yang diberikan Vitamin A dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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PERSENTASE BALITA 6-59 BULAN MENDAPAT  

KAPSUL VITAMIN A TAHUN 2021 

 

Indikator program gizi selanjutnya adalah persentase balita yang mendapat 

kapsul Vitamin A. Vitamin A diberikan secara massal pada bulan februari dan agustus. 

Secara keseluruhan capaian provinsi Bengkulu sudah cukup baik yaitu sebesar 90.9 %, 

kabupaten Mukomuko, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu capaiannnya 

masih dibawah 87%. Tahun 2021 adalah pertama kalinya penarikan data pencatatan 

pelaporan kegiatan gizi berbasis elektronik dengan memanfaatkan aplikasi e-ppgbm. 

Oleh karena itu data-data yang tersajikan dalam laporan ini masih banyak terdapat 

kekurangan.  

Pengadaan Vitamin A berasal dari droping dari pemerintah pusat berdasarkan 

jumlah sasaran proyeksi dan dapat mencukupi kebutuhan semua balita. Namun demikian 

kabupaten/ kota dapat mengadakan sendiri Vitamin A untuk mencukupi kebutuhannya 

sehingga obat yang berada di provinsi adalah merupakan buffer stok.  

 Jika target tidak dapat dicapai hal ini tentu ada penyebab yang harus dikoreksi 

hal ini karena program  pemberian vitamin A ini sudah dilaksanakan cukup lama sehingga 

sistem pengadaan, distribusi serta pencatatan pelaporannya sudah terbangun dengan 

baik. Apabila masih ada ditemukan balita tidak mendapat vitamin A kedepan seharusnya 

dilakukan sweeping dengan lebih maksimal sehingga dapat mencapai lebih baik lagi.  

 

 

97.8
89.3 95.9 94.1 98.6

85.3
96.1

86.1 81.5 84.8 90.9

0

20

40

60

80

100

120

Target : 87 %



 

 30 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

Pelayanan gizi juga meliputi tingkat kecukupan suplementasi gizi di tingkat 

rumah tangga. Pemantauan yang harus terus dilakukan adalah pemeriksaan garam 

beriodium. garam iodium masih sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan mineral 

iodium sehari-hari. Jumlah total rumah tangga yang diperiksa garam iodiumnya adalah 

sebanyak 925 rumah tangga dari kabupaten Bengkulu Tengah dan semua rumah tangga 

yang diperiksa menggunakan garam beriodium. 

Pemeriksaan garam beriodium terkendala dengan anggaran dari kabupaten/kota 

sehingga tidak semua kabupaten/kota dapat melaksanakan pemeriksaan itu secara rutin. 

Perlu monitoring yang lebih bagi daerah di pergunungan seperti Kepahiang, Rejang 

Lebong dan Lebong yang mana kandungan mineral iodium dalam tanahnya kurang 

sehingga membutuhkan suplementasi dari bahan makanan yang mengandung iodium. 

Program Penanggulangan Masalah gizi dalam pendeteksian dini masalah gizi 

balita berdasarkan pada penilaian pertumbuhan yang terstandar, oleh karena itu program 

PMG juga meliputi cara penilaian pertumbuhan yang benar dengan melakukan 

pengukuran tinggi/panjang badan dan berat badan. Ketepatan pengukuran berkorelasi 

langsung dengan interpretasi hasil agar kebijakan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan 

tepat tindakan. Pengelola PMG bertugas dalam memantau dan terus mengevaluasi cara 

pengambilan data pengukuran pertumbuhan balita. Pada tahun 2021 telah diikuti 

workshop penilaian pertumbuhan di Jakarta yang diikuti oleh Pengelola PMG 

berkolaborasi dengan Pengajar dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. 

 

C. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang mendapat ASI Ekslusif 

 

Program Konsumsi Gizi membawahi kegiatan di bidang pengelolaan konsumsi 

gizi di tingkat provinsi berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk operasional untuk 

mengkaji dan menganalisis pengelolaan konsumsi gizi di kabupaten/ kota. 

Penyelenggaraan makanan khusus (haji, lapas dan dietetik) juga menjadi tugas 

pengawasan di program ini. Keberhasilan pelaksanaan ASI Ekslusif dan pemberian  

makan bayi dan balita juga menjadi wilayah monitoring program.  

 Pemantauan  pemberian ASI Ekslusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

dilakukan secara berkelanjutan. Berikut ini disampaikan pencapaian indikator kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Setiap bayi yang baru lahir idealnya 

harus mendapatkan IMD untuk memulai hubungan emosional antara ibu dan bayinya. 

IMD adalah suatu proses menyusui segera setelah lahir dengan cara bayi ditelungkupkan 

di dada ibu sehingga kulit ibu melekat pada mulut bayi minimal satu jam atau sampai 

menyusui awal selesai.  
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Bayi baru lahir di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 sebanyak 34.395 

dengan kelahiran  terbanyak ada di Kota Bengkulu sebesar 6.731 bayi. Idealnya setiap 

bayi yang lahir harus mendapatkan IMD dan persentase bayi yang mendapatkan IMD 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

PERSENTASE BAYI MENDAPAT IMD 

 

 

 

Berdasarkan data diatas diketahui persentase terendah bayi yang 

mendapatkan IMD ada di Kota Bengkulu sebesar 55.7 % serta tertinggi di Kabupaten 

Bengkulu Tengah sebesar 99.7 %. Namun demikian capaian secara keseluruhan di 

sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sudah diatas target 58 %. Untuk melihat 

pencapaian program IMD kita bisa melihat capaian beberapa tahun belakang seperti 

tersaji dalam grafik berikut ini. 

 
TREND BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD  

TAHUN 2017-2021 
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian 

bayi baru lahir yang mendapatkan IMD tahun 2020 yaitu sebesar 77,87%, menjadi sebesar 

82.6% di tahun 2021.   

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian IMD, diantaranya 

adalah kesadaran ibu bayi untuk memulai proses bonding dengan bayinya yang tentu 

saja hal ini karena ibu bayi telah mendapatkan informasi dan penyuluhan mengenai IMD. 

Ibu bayi bisa mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan bisa juga dengan 

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi baik dari media sosial atau dari media 

promosi kesehatan yang lain seperti iklan di televisi, radio, koran serta media lainnya.  

Pencatatan dan pelaporan dari tenaga kesehatan di puskesmas juga semakin 

meningkat serta kerjasama dengan bidan yang menangani persalinan sehingga bayi baru 

lahir bisa mendapatkan IMD dan terdokumentasi. Namun demikian kedepan masih terus 

diperlukan penyuluhan dan monitoring pelaksanaan IMD ini agar semakin berkualitas 

dan terus meningkat capaiannnya. Keberhasilan IMD ini harus diteruskan dengan 

pemberian ASI Ekslusif sampai dengan enam bulan. Untuk melihat perkembangan 

penanganan bayi diperlukan indikator-indikator pemberian ASI   seperti yang akan 

dibahas selanjutnya. 

Melihat keberhasilan pemberian ASI memerlukan adanya recall yang dilakukan 

setiap bulan untuk mengetahui perkembangan capaian ASI Ekslusif. Bayi < 6 bulan yang 

direcall tahun 2021 sebanyak 15.337 dengan angka terbanyak ada di kabupaten 

Mukomuko sebesar 3.981 bayi. Dari data tersebut diperoleh persentase bayi < 6 bulan 

yang masih mendapatkan ASI Ekslusif. Pemberian ASI dikatakan Ekslusif adalah apabila 

bayi hanya diberikan ASI saja tanpa makanan lainnya.  

PERSENTASE BAYI < 6 BULAN MENDAPAT ASI EKSLUSIF 

MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2021 
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Capaian persentase bayi < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif untuk Provinsi 

Bengkulu tahun 2021 ini sangat baik yaitu 67.7% dari target sebesar 45%. Yang perlu 

mendapat catatan untuk Bengkulu Tengah capaiannya paling rendah yaitu sebesar 46.9%. 

Ada beberapa faktor penyebab antara lain kesibukan ibu bayi yang tidak dapat maksimal 

mendampingi anaknya karena harus bekerja di luar rumah, kemudahan akses mendapatkan 

pengganti ASI atau Susu Formula di daerah perkotaan, serta banyaknya iklan atau promosi 

Susu Formula pengganti ASI. Perkembangan capaian bayi < 6 bulan yang masih 

mendapatkan ASI Ekslusif dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

TREND BAYI  USIA < 6 BULAN  

YANG MENDAPAT ASI EKSKLUSIF TAHUN 2017-2021 

 

 

Capaian ASI Ekslusif tahun 2021 jika dilihat dari tahun sebelumnya mengalami 

penurunan yaitu menjadi sebesar 67.7% meskipun masih diatas target Nasional yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 45 %. Kerjasama lintas sektor masih terus harus dilakukan untuk 

semakin meningkatnya capaian dan dapat mengatasi faktor-faktor penghambat 

keberhasilan tersebut.  

Indikator selanjutnya adalah bayi yang lolos ASI Ekslusif 6 bulan dengan jumlah bayi 

yang di re-call. Keberhasilan program konsumsi gizi selanjutnya juga dapat dilihat dari 

bagaimana asupan ASI yang diberikan kepada bayi secara ekslusif sampai lolos 6 bulan. 

Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan data bayi yang sudah direcall, untuk tahun 

2021 jumlah bayi 6 bulan yang direcall sebanyak 47.089. Persentase ASI Ekslusif di 

kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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PERSENTASE ASI EKSLUSIF 
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2021  

 
 

 

Berdasarkan data diatas capaian tertinggi ASI Ekslusif ada di Kabupaten Kaur 

sebesar 79.6% sedangkan capaian terendah di Kota Bengkulu sebesar 47.9%. Sedangkan 

untuk capaian rata-rata Provinsi sudah berada diatas target Nasional yaitu sebesar 66.3% 

dari target 40%.  

TREND BAYI   

LULUS ASI EKSKLUSIF TAHUN 2020-2021 

 

 

Perkembangan capaian Bayi yang lulus ASI Ekslusif dari tahun 2020 dapat 

dilihat pada grafik diatas dimana terjadi sedikit penurunan dari 68.39% menjadi 66.3%. 

Meskipun demikian capaian tersebut masih diatas target yang telah ditetapkan diatas 

40%. 

Berdasarkan data-data diatas perlu dikaji lebih jauh pencapaian indikator dari 

kabupaten/ kota khususnya Kabupaten Seluma, karena jika melihat laporan IMD sebesar 

92,7 % yang berarti bayi yang lahir sudah diperkenalkan dengan ASI, namun pemantauan 
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setiap bulan kurang mendapat perhatian sehingga capaian ASI Ekslusif semakin 

mengalami penurunan menjadi 50.9%. Kabupaten Kota yang sudah baik pencapaian IMD 

dan ASI Ekslusif perlu untuk terus dilakukan pembinaan dan pemantauan agar dapat 

semakin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dalam pemberian penyuluhan 

tentang pentingnya IMD dan ASI Ekslusif serta perlunya pendampingan dan pencatatan 

pelaporan yang sebaik mungkin agar berkoordinasi dengan bidan yang mendampingi 

persalinan dan tidak hanya berdasarkan recall kepada ibu menyusui. 

Kota Bengkulu perlu lebih ditekankan pembinaannya dimana capaian IMD-nya 

paling rendah sebesar 55.7%. Jika IMD rendah bermakna bahwa edukasi, sosialisasi, 

advokasi dan penyuluhan yang diberikan belum maksimal sehingga bisa berdampak 

pada capaian ASI Ekslusif. Selanjutnya Kabupaten Seluma sebaliknya capaian IMD tinggi 

akan tetapi ASI Ekslusif menurun drastis. Hal ini berarti bahwa pemberian edukasi, 

sosialisasi, advokasi dan penyuluhan pada saat IMD tidak bermakna pada pemberian ASI 

Ekslusif.  

 Pencapaian target yang tidak maksimal selain dari edukasi yang diberikan 

namun dapat juga disebabkan oleh pemasaran susu formula yang masih gencar 

dilakukan, penerapan sanksi PP No 33 tentang pemberian ASI Ekslusif yang belum 

terlaksana, tingkat pemahaman ibu yang beranggapan ASI mereka tidak mencukupi 

serta pola asuh yang kurang tepat terkait kapan waktu menyusui yang pada intinya 

adalah masih kurangnya KIE tentang ASI Ekslusif dan menyusui. 

Peningkatan kualitas capaian IMD dan ASI Ekslusif dapat ditingkatkan antara 

lain dengan terus memberikan dukungan pemberian ASI Ekslusif melalui Pekan ASI 

Nasional, bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dalam mendukung 

pemberian ASI Ekslusif di tempat kerja, peningkatan kemampuan petugas puskesmas 

dan rumah sakit dalam melakukan konseling ASI dengan memberdayakan konselor yang 

telah dilatih. Selanjutnya pendampingan ibu bayi sampai dengan enam bulan serta 

pembinaan dan pemantauan pencatatan pelaporan yang perlu untuk ditingkatkan 

kembali.  

Program Konsumsi Gizi juga melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang 

Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Tahun 2021 pelaksanaan pelatihan PMBA di 

Provinsi dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan peserta 

sebanyak 25 orang yang berasal dari pengelola gizi seluruh kabupaten/ kota di Provinsi 

Bengkulu.  

Pada awal tahun 2021 Kementerian Kesehatan telah memberikan sosialisasi 

tentang gizi olahraga melalui media zoom meeting. Adapun kesimpulan dan 

rekomendasi dari sosialisasi tersebut adalah bahwa pemenuhan gizi merupakan salah 



 

 36 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

satu hal penting dalam menunjang keberhasilan seorang atlet. Tenaga gizi sebaiknya ada 

di setiap cabang olahraga dan perlunya peningkatan kapasitas Tenaga Gizi dalam hal 

Sport Nutrition/ Gizi Olahraga. 

 

II.  PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA 

A. Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 

Baru Lahir 

Evaluasi Implementasi Program Kesehatan Maternal dan neonatal yang tertuang 

dalam Rentra 2020-2024, bahwa untuk indikator kabupaten/kota melaksanakan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Bengkulu baru mencapai 40% 

Tahun 2021. Artinya 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, 

Kaur dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang sudah memenuhi 5 kriteria indikator 

komposit yaitu Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% 

desa/kelurahan, Cakupan K4 minimal 85% (Sebelumnya : Seluruh Puskesmas memiliki 

cakupan K4 minimal 85%, Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan 

pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu, 

Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 RS mampu melakukan penanganan kasus rujukan 

komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan.  

 

Pencapaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Ibu dan Bayi Baru Lahir dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

Grafik 17. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan   

                 Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Tahun 2021 
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Walaupun Provinsi Bengkulu sudah mencapai target nasional dari 2 Kabupaten yang ditargetkan, 

pencapaian provinsi Bengkulu 4 Kabupaten, namun sebenarnya 2 kabupaten yang menjadi target 

Nasional itu adalah Kabupaten Lokus. Artinya yang diharapkan tercapai itu prioritas kabupaten 

Bengkulu Utara dan Kabu paten Seluma. Sementara Hanya Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah 

mencapai target untuk Indikator ini, Kabupaten Seluma belum terpenuhi 3 dari 5 kriteria indikator 

komposit. Yang belum terpenuhi adalah baru 50% dari Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur 

mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu 

tertentu, Kabupaten Seluma belum memiliki minimal 1 RS mampu melakukan penanganan kasus 

rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten seluma baru menyelenggarakan AMP sebanyak 2 kali dari target 4 kali setahun 

(minimal 1 kali setiap 3 bulan direvisi 4 Kali setahun). Begitu juga denganKabupaten/Kota lainnya 

belum dapat mencapai target karena belum semua kriteria pada indikator komposit terpenuhi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir  menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 

NO  KAB/KOTA  Seluruh Puskesmas 

menyelenggarakan 

kelas ibu hamil 

minimal di 50% 

desa/kelurahan  

Cakupan K4 

minimal 85%    

Seluruh 

Puskesmas 

dengan tempat 

tidur mampu 

memberikan 

pelayanan 

kegawatdarurata

n maternal dan 

neonatal pada 

kurun waktu 

tertentu   

Kabupaten/Kota 

memiliki 

minimal 1 RS 

mampu 

melakukan 

penanganan 

kasus rujukan 

komplikasi dan 

kegawatdarurat

an maternal dan 

neonata    

Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan 

AMP minimal 1 kali 

setiap 3 bulan  

1 
BENGKULU 

SELATAN   
14 100% 2,737 85.40% 5 100% 2 200% 4 x 

2 
REJANG 

LEBONG   
21 100% 4,629 93.86% 11 100% 2 200% 3x 

3 
BENGKULU 

UTARA   
22 100% 5,151 85.65% 7 100% 1 100% 4x 

4 KAUR   16 100% 2,360 97.52% 4 100% 1 100% 6x 

5 SELUMA   22 100% 3,223 85.65% 2 50% 0 0% 2x 

6 MUKOMUKO   17 100% 3,584 86.72% 6 100% 1 100% 2x 

7 LEBONG   13 100% 1,803 88.77% 2 100% 1 100% 1x 

8 KEPAHIANG   14 100% 2,172 82.96% 6 100% 1 100% 4x 
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9 
BENGKULU 

TENGAH   
20 100% 2,190 94.97% 4 100% 1 100% 4x 

10 
KOTA 

BENGKULU   
20 100% 6,161 89.86% 3 100% 8 800% 0 

      179 100% 34,010 88.85% 50 96.15 18 180% 30 

 

Berikut uraian Pencapaian Indikator Komposit dari Indikator Jumlah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir : 

 

- Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% desa/kelurahan 

Kelas Ibu Hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan 

bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan  

keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, 

pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil. 

Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maksimal 10 

orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman 

tentang kesehatan Ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat 

dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh 

bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, Flip 

chart (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, dan Pegangan Fasilitator 

Kelas Ibu Hamil. Sehingga pelaksanaan kelas ibu yang berkualitas dapat mengungkit 

beberapa Indikator Renstra Program Kesga seperti dengan adanya kelas Ibu diharapkan 

semua Ibu hamil bersalin di Fasyankes, ANC berkualitas,Terlaksananya Orientasi P4K 

berkualitas, dan lain-lain. 

Dari tabel di atas terlihat seluruh Puskesmas sebanyak 179 Puskesmas sudah 

menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% desa/kelurahan di wilayah Kerja. Artinya 

semua Puskesmas sudah melaksanakan upaya penurunan AKI dan AKN melalui penerapan 

kelas Ibu di wilayah kerja.  Namun bila dilihat dari data jumlah 1.397 kelas Ibu yang 

terbentuk sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.397. dari 1.514 Desa seProvinsi Bengkulu. 

Artinya belum semua desa dilaksanakan kelas ibu. Begitu juga pelaksana belum maksimal 

atau sesuai standar. Salah satu kendala adalah belum semua suami atau keluarga ikut 

minimal sekali dalam pelaksanaan kelas ibu. Sampai dengan Tahun 2021 hanya 760 Suami 

atau keluarga dari 14.532 ibu hamil yang ada mengikuti kelas ibu. Banyak peran keluarga 

dalam penurunan AKI dan AKN. Sehingga sedini mungkin harus dibekali Ilmu pengetahuan 

tentang kesehatan ibu hamil dan anak 
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Analisa keberhasilan pencapaian target Indikator dikarenakan beberapa hal, yaitu : 

1) Adanya target Indikator Puskesmas Melaksanakan kelas Ibu yang tertuang dalam 

Rentra dalam upaya meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga (ibu dan Reproduksi) 

2) Adanya dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar pada Ibu hamil, 

Ibu bersalin, Ibu nifas sesuai dengan PMK Nomor 97 Tahun 2014 

3) Adanya peningkatan komitmen Bidan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

Kelas Ibu  

4) Dukungan Masyarakat untuk menggerakkan Sasaran Ibu Hamil mengikuti kelas Ibu.  

5) Dukungan perangkat desa untuk pemanfaatan dana desa mendukung pelaksanaan 

kelas Ibu (Sarana, Tempat,  dll), serta ikut menggaungkan dan mendorong Ibu Hamil 

mengikuti kelas Ibu 

6) Dukungan anggaran BOK Puskesmas 

7) Memiliki SDMK /tenaga Kesehatan terlatih ; Kelas Ibu 

8) Adanya penempatan bidan di Desa/daerah terpencil perbatasan kepulauan sehingga 

kelas Ibu bisa terlaksana di desa terpencil 

Beberapa Kabupaten/Kota memiliki Inovasi Program seperti Kelas Ibu Online yang 

di bentuk di Kota Bengkulu karena kesulitan untuk menghadirkan Ibu ke kelas Ibu karena 

kesibukan. Namun walaupun sudah berhasil mencapai target program hanya 14.532 ibu 

hamil yang mengikuti kelas ibu yang terbentuk tadi dari 38.278 sasaran ibu hamil yang ada 

(Sasaran Pusdatin/BPS). Artinya masih ada ibu hamil yang belum terakses kepada kelas ibu 

hamil yang dilaksanakan di wilayah sekitarnya.  

 

Analisa hambatan yang masih ditemukan, diantaranya : 

- Memiliki sasaran berada di Daerah Terpencil dan letak rumahnya berjauhan sehingga 

kesulitan akses untuk mengumpulkan sasaran ke kelas Ibu  

- Tidak sesuainya jadwal kelas Ibu Puskesmas dengan jadwal kerja sasaran (Sasaran 

banyak yang tinggal dikebun dan akan ke luar wilayah pada saat musim panen saja).   

- Minimnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan Ibu 

- Minimnya SDM Terlatih 

- Koordinasi Lintas Sektor yang belum maksimal 

- Masih minimnya pengetahuan Ibu hamil tentang kesehatannya 

 

  Dari permasalahan di atas, Provinsi Bengkulu tahun 2022 memiliki beberapa 

peluang untuk mengatasi permasalahan, diantaranya :  

- Memiliki jejaring lintas sektor, lintas program terkait, Organisasi Profesi  

- Adanya dukungan anggaran BOK untuk peningkatan kualitas kelas Ibu dan 
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Peningkatan kapasitas SDM 

- Mengeluarkan edaran kadinkes untuk mendorong Peningkatan kualitas pelayanan di 

Tk FKTP dan FKTL 

- Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Minimal 85% 

Untuk Indikator komposit 2 Cakupan K4 Minimal 85%, Provinsi Bengkulu sudah 

melebihi target Nasionaldengan pencapaian 88,85% dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 

85%. Pencapaian ini karena dukungan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di 

Kabupaten/Kota. Tingginya tingkat kepatuhan dan komitmen Tenaga kesehatan Pelayanan 

KIA untuk memberikan pelayanan sesuai standar kepada seluruh sasaran. Hanya 1 

Kabupaten saja yang hamper mencapai target yaitu Kabupaten kepahiang  dengan 

pencapaian 82,96% (2.172 ibu hamil mendapatkan pelayanan Antenatal),  

Kendala pencapaian indikator ini yang utama adalah karena Pandemi Covid-19 yang 

berdampak pada ketakutan dan kekhawatiran masyarakat untuk akses kepada nakes di 

faskes,Adanya kebijakan PPKM sehingga pelayanan diberikan tidak maksimal, masih ada Ibu 

hamil yang kehamilannya tidak terpantau sedini mungkin karena tinggal dikebun dan 

kehamilan sudah besar baru meminta pertolongan atau datang ke desa tempat tinggal, 

Penghitungan mengggunakan denominator sasaran Ibu Hamil brdasarkan data 

BPS/Pusdatin bukan sasaran real Kabupaten yang sebenarnya, Pemahaman SDMK 

tentang definisi Operasional pencatatan K4 termasuk pencatatan untuk sasaran yang 

pindah wilayah Puskesmas, Masih ada beberapa sasaran yang pindah wilayah setelah 

mendapatkan pelayanan pertamanya (K1), Kurangnya pengetahuan Ibu Hamil dan 

Keluarga tentang kesehatannya,  

 

Masih banyak sasaran yang berada di Daerah Terpencil dan letak rumahnya berjauhan 

sehingga memerlukan waktu khusus untuk melakukan ANC 

 

Untuk mengurangi/meminimalisir permasalahan yang ada, Upaya yang dapat 

dilakukan diantaranya : 

- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor 

- Melakukan sosialisasi, koordinasi dean advokasi program kesehatan keluarga 

- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan 

- Melakukan penguatan pelayanan kesehatan sesuai standar 

- Melakukan penguatan kualitas pencatatan dan pelaporan 

- Melakukan bimbingan teknis ke kab/kota 

- Konsultasi Program Kesga ke Pusat 
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- Pemenuhan sarana prasarana 

 

- Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu   

 

Definsi Operasional yang tertuang dalam Renstra kemenkes 2020-2024 yaitu 

Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan 

maternal dan neonatal adalah puskemas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk 

melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk 

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

menolong persalinan, dapat dijangkau dengan waktu tempuh paling lama 2 jam ke 

fasyankes rujukan (Rumah Sakit) dengan transportasi umum setempat dan minimal terdiri 

dari 1 dokter, 1 bidan dan 1 orang perawat yang tinggal di sekitar lokasi Puskesmas 

Evaluasi Indikator komposit ke 3 Untuk Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu 

tertentu, Provinsi Bengkulu sudah melebihi target Nasional dengan pencapaian 96,15% dari 

target RPJMN 2020-2024 sebesar 100% Puskesmas perawatan mampu penanganan Gawat 

Darurat Maternal dan Neonatal. Hanya Kabupaten Seluma yang belum mencapai target, 

dari 4 Puskesmas Perawatannya baru 2 puskesmas memenuhi definisi operasional mampu 

penanganan kegawatdaruratan sehingga pencapaian indikator 50% 

Keberhasilan Pencapaian indikator ini karena Dukungan Anggaran dan dukungan 

SDM Terlatih dari Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan Kualitas fasilitas kesehatan 

dan SDM kesehatan sehingga Faskes secara bertahap mampu Penanganan 

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.   

Kendala pencapaian indikator ini yang utama adalah karena Pandemi Covid-19 yang 

sehingga banyak anggaran yang direfokusing untuk persiapan fasilitasi faskes sesuai 

standard an Peningatan kapasitas SDM  tidak dapat dilakukan. Selain itu untuk 

meningkatkan kualitas faskes perlu support dari program yankes yang membawahi 

Puskesmas dan RS termasuk membentuk Puskesmas PONED, pemerataan penempatan 

SDM yang tinggal di sekitar Puskesmas Mampu Gadarmatneo, selain itu masih kurang 

sinergi antara kesga dan Yankes dalam melakukan monev ke FKTP dan FKTL dalam upaya 

penurunan AKI dan AKN, masih kurangnya pemahaman pengelola kesga tentang definisi 

operasional indikator program, Monev dan pembinaan program minim ditambah saat ini 

masih dalam kondisi Pandemi (terbatas anggaran dan kegiatan) 
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Untuk mengurangi/meminimalisir permasalahan yang ada, Upaya yang dapat 

dilakukan diantaranya : 

- Mengadakan Rapat Koordinasi teknis kesga dan yankes dalam upaya penurunan AKI 

dan AKN  

- Membuat edaran penguatan mutu dan kualitas Faskes 

- Advokasi pemerataan SDM  terutama nakes di desa / terpencil 

- Melakukan sosialisasi, koordinasi dean advokasi program kesehatan keluarga dengan 

Lintas terkait 

- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan 

- Melakukan penguatan pelayanan kesehatan sesuai standar 

- Melakukan penguatan kualitas pencatatan dan pelaporan 

- Melakukan bimbingan teknis ke kab/kota 

- Konsultasi Program Kesga ke Pusat 

- Pemenuhan sarana prasarana  

 

- Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 RS mampu melakukan penanganan kasus rujukan 

komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonata      

 

Rumah Sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal adalah Rumah Sakit yang memiliki kemampuan 

serta fasilitas penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk memberikan pelayanan terhadap 

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

atau atas rujukan dari puskesmas dan puskesmas dengan tempat tidur mampu 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal adalah puskesmas yang 

memiliki fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan 

obstetri dan neonatal dasar 

 

Evaluasi Indikator komposit ke 4 Untuk Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 RS mampu 

melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal, Provinsi Bengkulu sudah melebihi target Nasional dengan pencapaian 100%l. 

Artinya semua Kabupaten sudah memiliki RS mampu penanganan kegawatdaruratan 

Maternal dan Neonatal. Hanya Kabupaten Seluma belum memiliki RS mampu penanganan 

kegawat daruratan maternal dan neonatal. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kematian 

Ibu dan anak di kabupaten Seluma dimana Kasus meternal resti maupun neonatal resti 

harus dirujuk ke RS yang ada di kabupaten/Provinsi sehingga keterlambatan mendapat 
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penanganan dan menyebabkan kematian ibu. 

Keberhasilan Pencapaian indikator ini karena Dukungan Anggaran dan dukungan 

SDM Terlatih dari Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan Kualitas fasilitas kesehatan 

dan SDM kesehatan sehingga Faskes secara bertahap mampu Penanganan 

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.   

Kendala pencapaian indikator ini yang utama adalah karena Pandemi Covid-19 yang 

sehingga banyak anggaran yang direfokusing untuk persiapan fasilitasi faskes sesuai 

standard an Peningatan kapasitas SDM  tidak dapat dilakukan. Selain itu untuk 

meningkatkan kualitas faskes perlu support dari program yankes yang membawahi 

Puskesmas dan RS termasuk membentuk Puskesmas PONED,  masih kurang sinergi antara 

kesga dan Yankes dalam melakukan monev ke FKTP dan FKTL dalam upaya penurunan AKI 

dan AKN, masih kurangnya pemahaman pengelola kesga tentang definisi operasional 

indikator program, Monev dan pembinaan program minim ditambah saat ini masih dalam 

kondisi Pandemi (terbatas anggaran dan kegiatan) 

 

Untuk mengurangi/meminimalisir permasalahan yang ada, Upaya yang dapat 

dilakukan diantaranya : 

- Mengadakan Rapat Koordinasi teknis kesga dan yankes dalam upaya penurunan AKI 

dan AKN  

- Membuat edaran penguatan mutu dan kualitas Faskes 

- Melakukan sosialisasi, koordinasi dean advokasi program kesehatan keluarga dengan 

Lintas terkait 

- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan 

- Melakukan penguatan pelayanan kesehatan sesuai standar 

- Melakukan penguatan kualitas pencatatan dan pelaporan 

- Bersama Yankes Melakukan bimbingan teknis dan Monev FKTL maupun FKTP 

- Konsultasi Program Kesga ke Pusat 

- Pemenuhan sarana prasarana 

 

- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan      

Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri sebab 

kesakitan dan kematian ibu dan perinatal oleh tim AMP dengan maksud mencegah kesakitan 

dan ke matian dimasa yang akan datang. Pelaksanaan Kegiatan AMP mempunyai daya ungkit 

untuk upaya penurunan AKI dan AKN. Mulai Tahun 2020 sejak diluncurkannya Indikator 

Renstra 2020-2024, Pelaksanaan AMP menjadi suatu kewajiban Dinas kesehatan Kabupaten 

untuk menyelenggarakan. Didalam PMK 21 tahun 2020 tentang Renstra 2020-2024 target 
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pelaksanaan AMP adalah minimal 1 kali pada tiap triwulan. Namun karena banyak hambatan 

dan kendala di kabupaten/kota akibat refokusing anggaran, sehingga pelaksanaan ini tidak 

dapat dilaksanakan, dan ada yang melaksanakan tapi tidak sesuai definisi operasional minimal 1 

kali tiap 3 bulan, sehingga pada Tanggal 11 Oktober 2021 melalui kegiatan Evaluasi Program 

Kesmas TW III tahun 2021disampaikan adanya perubahan definisi operasional untuk 

pelaksanaan AMP menjadi minimal 4 kali dalam satu tahun.  

 

Evaluasi Indikator komposit ke 5 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan, Provinsi Bengkulu baru mencapai 50% ( 

5 Dinas kesehatan Kabupaten sudah Minimal 4 kali menyelenggarakan AMP. Kabupaten 

Bengkulu Utara berhasil 6 kali menyelenggarakan AMP 

Pencapaian indikator ini karena sudah adanya keringanan definisi operasional terhadap 

pelaksanaan AMP tidak ditargetkan tiap 3 bulan lagi tapi minimal 4 kali dalam setahun, Adanya 

komitmen dan Tingkat Kepatuhan di Tingkat Kabupaten dan Jaringannya untuk melakukan 

penelusuran kasus kematian yang terjadi di wilayah kerja melalui pelaksanaan AMP ada 

maupun tanpa anggaran, Adanya regulasi pelaksanaan AMP; SK AMP Kabupaten Kota, Surat 

Edaran Sekjen kemenkes nomor HK.02.02/D.III/548/2020 Yang ditujukan kepada Para 

Kepala/Direktur Rumah Sakit di Seluruh Indonesia tentang Peningkatan Peran Rumah Sakit 

Dalam Percepatan penurunan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Dukungan 

Anggaran BOK Kabupaten/Puskesmas.    

 

Kendala pencapaian indikator ini yang utama adalah karena Pandemi Covid-19  

sehingga banyak anggaran Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan AMP di Tingkat Kabupaten 

direfokusing sehingga tidak maksimal terlaksana, beberapa Kabupaten tidak mencapai ntarget 

minimal 4 kali setahun. Bahkan ada Kota Bengkulu belum menyelenggarakan AMP 

 

Untuk mengurangi/meminimalisir permasalahan yang ada, Upaya yang dapat 

dilakukan diantaranya : 

- Mengadakan Rapat Koordinasi teknis penurunan AKI dan AKN yang melibatkan Seluruh 

Penanggung Jawab di Dinkes dan seluruh Penanggung Jawab di RS yang memiliki kasus 

kematian ibu dan neonatal 

- Revitalisasi regulasi menimbang Tingkat mutasi cukup tinggi 

- Melakukan sosialisasi, koordinasi dan advokasi Agar Pelaksanaan AMP dapat berkualitas 

- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan AMP dan Pelaporan 

kematian melalui Aplikasi MPDN 

- Bersama Yankes Melakukan bimbingan teknis dan Monev FKTL maupun FKTP 
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- Konsultasi Program Kesga ke Pusat 

 

Secara umum Kendala dalam pencapaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi Baru Lahir  ini dikarenakan : 

- Target pencapaiannya harus seluruh Puskesmas dan harus mencapai indikator komposit. 

Bila salah satu belum tercapai, Indikator utama belum terpenuhi  

- Penghitungan cakupan menggunakan sasaran BPS/Pusdatin  

- Kabupaten yang cakupannya masih rendah dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 salah 

satunya refocusing anggaran untuk pelaksanaan AMP, Ketakutan dan kekhawatiran 

masyarakat untuk akses kepada nakes di Faskes, faktor sosial budaya seperti merasa 

nyaman lahir dirumah, keterlambatan  bumil ke faskes , saat sudah mau lahiran baru 

memanggil bidan, dan masih ada daerah perbatasan kepulauan yang menyulitkan sasaran 

ke faskes atau sebaliknya. 

- Belum maksimal data sasaran yang  diinput melalui menu komdat integrasi dan data 

program karena  baru disosialisasikan pada bulan agustus 2021, sehingga kab/kota masih 

proses pemahaman definisi operasinal, input data harus breakdown dari bulan januari, dan 

sering terkendala pada aplikasi MPDN dan eKOHORT  

- Minim SDM Kesga (Rangkap tugas pengelola program dan pelaporan dengan banyak 

aplikasi, Tingkat rotasi cukup tinggi) 

- Pemahaman Pengelola komdat,MPDN,eKohort dan Pengelola Program akan Definisi 

Operasional Pelaporan belum maksimal sampai ke Puskesmas  

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisis permasalahan yang ada, yaitu : 

1. Meningkatkan pemahaman dan peningkatan kualitas penginputan pengisian data 

komdat berkala 

2. Meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan cakupan program 

3. Menyampaikan surat edaran ke kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan pelayanan 

dan catpor kesga 

4. Memfasilitasi pertemuan dengan para penanggung jawab program dan pengelola 

komdat di tk rs maupun kabupaten  

5. Melakukan monev berkala untuk pembinaan dan sosialisasi program 

6. Meningkatkan konsultasi berjenjang 

7. Memfasilitasi lintas program, lintas sektor terkait kesga lp,ls  

8. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa untuk kendala sosbud 

9. Koordinasi dengan seksi pelayanan kesehatan terkait kriteria seluruh Puskesmas dengan 

tempat tidur mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 
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dan RS mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan 

maternal dan neonatal.  

10. Koordinasi dengan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Berikutnya dijelaskan tentang Status Kesehatan Balita provinsi Bengku yang terpantau 

melalui pencapaian Indikator  

 

- Angka kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Bayi merupakan prediktor utama dampak dari pelayanan kesehatan 

keluarga dan berdampak pada Angka Kematian Balita. Walaupun AKABA tidak menjadi 

target dalam RPJMN/Renstra 2024 tapi Kematian Balita masih menjadi target dunia yaitu 

Target SDG’s adalah menurunkan AKABA <25 per 1000 Kelahiran Hidup. Artinya untuk 

meneyelasaikan permasalahan Kematian Balita ada peran dari berbagai pihak terkait, bukan 

di sektor kesehatan saja. Evaluasi Renstra Kementerian Kesehatan dan RPJMN Tahun 2016 

sd 2020, Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu sudah berhasil menurunkan Angka kematian 

Balita dari Kondisi awal 11 per 1000 kelahiran hidup tahun 2016 (398 bayi dari 34.997 KH 

Tahun 2021) telah menurun menjadi 9,11 per 1000 Kelahiran Hidup (300 Balita dari 34.240 KH 

Tahun 2021), Keberhasilan ini dengan berbagai upaya secara integrasi dan Inovasi Program 

yang telah dilakukan. Bila dilihat dari Tahun 2020 AKABA 9 per 1000 Kelahiran hidup tahun 

2021 naik menjadi 9,11 per.1000 Kelahiran hidup.  

Trend AKABA dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

Grafik 17. Trend AKABA Provinsi Bengkulu 
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Grafik 17. Trend Jumlah Kematian Balita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaran kematian Balita (0-11 bulan dan Anak Balita 12-59 Bln) sebanyak 300 bayi 

menurut Kabupaten/kota Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik 11 Jumlah Kematian Balita Kabupaten/kota Tahun 2021 

Pada Penjelasan sebelumnya sudah diuraikan tentang Angka Kematian Bayi, di 

bawah ini dilanjutkan dengan penjelasan tentang Kematian Anak Balita (usia 12-59 Bulan) 

dan AKABA yang merupakan Kematian Usia Bayi dan Anak Balita. 

 

Grafik 17. Trend kematian Anak Balita Provinsi Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 17. Jumlah Kematian Anak Balita Kabupaten/Kota Tahun 2021 
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Diare 3 orang, Kelainan congenital jantung 3 orang dank arena penyebab lain 19 

diantaranya Kejang Demam, Kel.Jantung, Death On Arrival, Thypoid, Marasmus Dan 

Anemia, Nefrotik Syndrome, DM, Kejang Demam Kompleks, Pembengkakan Jantung, 

Kista Sal. Empedu, 2 Or Kelainan Bawaan, Ispa, Suspect Tumor Kelenjar Getah Bening, 

Foreign Body Airways Obstraction, Thalasemia, Kel. Bawaan, Kidney Syndrom. Tempat 

kematian 64% di Rumah Sakit, 4% meninggal di Puskesmas, 28% meninggal di rumah dan 4 

Persen di Faskes Lain (Klinik). 

     Grafik 17. Jumlah Kematian Balita Kabupaten/Kota Tahun 2021 
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Upaya percepatan penurunan AKABA bersinergi dengan Lintas Program, Lintas 
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- kampanye pengenalan tanda bahaya pada bayi sakit 
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- cegah & tatalaksana malaria, DBD 
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- triple eliminasi pencegahan penularan dari ibu ke anak dan tatalaksana hiv, hepatitis, sifilis 
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- skrining dan tatalaksana kelainan kongenital, ptm, disabilitas pada bayi balita 

- surveilans kematian bayi 

- pencegahan dan tatalaksana pneumonia, diare, kecacingan pada balita 

- menjamin kualitas vaksin dan memperluas imunisasi lengkap untuk bayi 

Adapun Penyebab kematian yang terjadi pada Balita seharusnya dapat di cegah 

dengan teknologi sederhana di tingkat pelayanan kesehatan dasar, salah satunya adalah 

dengan menerapkan Manajemen Terpadu Balita ( MTBS), penguatan Kelas Ibu Balita dan 

agar anak dapat tumbuh kembang optimal dilakukan Kegiatan SDIDTK. Mengingat ketiga 

kegiatan ini punya daya ungkit yang cukup besar untuk upaya penurunan AKB,AKABA dan 

Peningkatan kualitas kesehatan anak sehingga dijadikan alat ukur pemantauan pelaksanan 

pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. 

Berdasarkan Indikator RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan terkait program Balita 

dan Anak Pra Sekolah melalui Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 

Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Balita yang tujuannya adalah terpantaunya 

pertumbuhan dan per kembangan serta  terselenggaranya pelayanan kesehatan Balita dan 

Anak Pra sekolah disetiap Kabupaten/kota 

 

B. Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita 

 

Maksud dari indikator ini adalah Jumlah Kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmas di 

wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya di 50% desa/ kelurahan, dan 

melaksanakan pendekatan MTBS pada kunjungan balita sakit, dan melaksanakan SDIDTK 

untuk menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan.  

Evaluasi capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan balita dan anak pra sekolah dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik 1. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan   

                     Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita dengan capaian 90% (9 kabupaten/Kota) dari 

target renstra sebanyak 2 kabupaten untuk provinsi Bengkulu. 2 Kabupaten yang ditargetkan 

Pusat adalah Kabupaten Lokus AKI AKB yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten 

Seluma. Dan Kedua Kabupaten lokus sudah berhasil sesuai dengan target yang diinginkan 

dalam renstra 2020-2024. Keberhasilan pencapaian target ini karena pelaksanaan program 

secara terintegrasi dari berbagai pihak terkait. Penjabaran pencapaian indikator komposit 

yang menyebabkan tercapainya Indikator jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan 

kesehatan balita, dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan   

                    Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 

No   Kabupaten   

Seluruh  

puskesmas 

melaksanakan 

kelas ibu balita di 

50% 

desa/kelurahan   

Seluruh 

Puskesmas 

melaksanakan 

pendekatan 

MTBS   

Seluruh 

puskesmas 

melaksanakan 

SDIDTK   

ABS   %   ABS   %   ABS   %   

1 
BENGKULU 

SELATAN   

14 100% 14 100% 14 100% 

2 
REJANG 

LEBONG   

21 100% 21 100% 21 100% 

3 
BENGKULU 

UTARA   

22 100% 22 100% 22 100% 

4 KAUR   16 100% 16 100% 16 100% 

5 SELUMA   22 100% 22 100% 22 100% 

6 MUKOMUKO   17 100% 17 100% 17 100% 

7 LEBONG   9 69.23% 13 100% 13 100% 

8 KEPAHIANG   14 100% 14 100% 14 100% 

9 
BENGKULU 

TENGAH   

20 100% 20 100% 20 100% 

10 
KOTA 

BENGKULU   

20 100% 20 100% 20 100% 

Total   175 97.77% 179 100% 179 100% 

Dari tabel di atas terlihat Seluruh Kabupaten dan Kota sudah mencapai target Indikator 

komposit untuk Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK dan Indikator Seluruh Puskesmas 

melaksanakan MTBS dengan pencapaian masing-masing indikator 100%. Namun untuk 
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indikator Seluruh Puskesmas melaksanakan kelas ibu balita di minimal 50% desa ada 1 

Kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lebong. Pencapaian Provinsi 97,77% 

(175 Puskesmas). Keberhasilan pencapaian indikator ini karena Memiliki jejaring lintas sektor, 

lintas program terkait, Organisasi Profesi dan Pemberdayaan masyarakat, Support anggaran 

walaupun minim, SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan. 

 

Uraian dari masing-masing indikator Komposit di atas dijelaskan di bawah ini : 

- Seluruh  puskesmas melaksanakan kelas ibu balita di 50% desa/kelurahan 

Sejak Tahun 2016 terjadi peribahan Definisi Operasional terhadap Indikator Kelas 

Ibu. Di mana sebelumnya Hanya Indikator Persentase Kelas Ibu Hamil menjadi Persentase 

Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Balita. Standarnya Satu Puskesmas harus menerapkan 

Kelas Ibu yang didalamnya sekaligus melaksanakan kelas ibu Hamil dan kelas Ibu Balita.  

Dengan tujuan agar Ibu hamil yang ikut pada kelas Ibu, setelah melahirkan bisa merawat 

anaknya. Kelas Ibu Balita adalah kelas para ibu yang mempunyai anak berusia antar 0-5 

tahun secara bersama sama berdiskusi, tukar pendapat, tukar pengalaman akan 

pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangannya 

dibimbing oleh fasilitator dengan menggunakan buku KIA. Tujuan dari pengabdian 

masyarakat ini adalah untuk mengetahui kemampuan ibu memberikan stimulasi tumbuh 

kembang  anak melalui pelaksanaan  program Kelas Ibu Balita. Sasaran kelas ibu balita ini 

adalah semua ibu yang memiliki balita. Tahun 2020 Indikator Kelas Ibu balita dituangkan 

dalam Renstra 2020-2024. Pelaksanaan kelas ibu penting dalam upaya penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan balita.  

Definisi operasional dari indikator ini adalah Seluruh Puskesmas melaksanakan 

kelas ibu balita di 50% desa/ kelurahan yaitu tenaga kesehatan mendampingi kelompok 

ibu/keluarga yang memiliki anak usia balita untuk mendiskusikan materi kesehatan anak 

dalam Buku KIA.  

Terhadap indikator ini kabupaten lebong belum mencapai target, baru 9 

Puskesmas dari 13 Puskesmas (69,23%) yang melaksanakan kelas Ibu balita, hal ini 

dikarenakan :  

- Akibat pandemi masih ada masyarakat yang takut akses kepada nakes, belum 

maksimal kerjasama LP LS dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas yankes 

balita, 

- kurangnya support anggaran di tingkat FKTP untuk pelaksanaan kelas Ibu balita,  

- selain itu juga kurangnya pemahaman pelaksanaan kelas Ibu di tingkat FKTP,  

- pemanfaatan anggaran hanya mengcover pelaksanaan kelas ibu hamil, sementara di 

Tingkat FKTP harus melaksanakan Kelas Ibu yang didalamnya ada kelas ibu hamil dan 
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ibu balita (dalam pemanfaatan anggaran masih terdapat ego program di Tingkat 

FKTP)  

- selain itu kendala keterbatasan jadwal Puskesmas,  

- Masih adanya daerah sasaran yang sulit dijangkau atau letaknya berjauhan antar Ibu 

balita sehingga pelaksanaan kelas Ibu balita masih ada kendala dibeberapa 

Kabupaten  

- Nakes terlatih sudah berpindah tugas, dan belum On Job Training kepada pengelola 

baru, Selain itu belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan, dimana menurut 

Puskesmas sudah mencatat tapi tidak dilaporkan. Ini menjadi Tugas Dinkes 

kabupaten dan Provinsi untuk memperkuat pencatatan dan pelaporan ke depan, agar 

semua pelayanan terkait program kesehatan keluarga tercatat dan terlapor secara 

berjenjang. 

 

Dari permasalahan di atas, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa peluang untuk 

mengatasi permasalahan, diantaranya :  

- Memiliki jejaring lintas sektor, lintas program terkait, Organisasi Profesi  

- Advokasi anggaran BOK untuk peningkatan kualitas kelas Ibu dan Peningkatan 

kapasitas SDM 

- Penguatan pemberdayaan masyarakat 

- Peningkatan Sosialisasi Informasi dan edukasi 

- Mendorong kabupaten Kota melakukan penguatan pelaksanaan kelas Ibu (Ibu Hamil 

dan Ibu balita) di Tingkat Puskesmas termasuk fleksibilitas pemanfaatan anggaran 

untuk mendongkrak kebutuhan program prioritas. 

 

- Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS   

Kematian bayi dan balita merupakan salah satu parameter derajat kesejahteraan 

suatu negara. Sebagian besar penyebab kematian bayi dan balita dapat dicegah dengan 

teknologi sederhana di tingkat pelayanan kesehatan dasar, salah satunya adalah dengan 

menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), di tingkat pelayanan kesehatan 

dasar. Bank Dunia 1993, melaporkan bahwa MTBS merupakan intervensi yang cost 

effective untuk mengatasi  

masalah kematian balita yang disebabkan oleh Infeksi Pernapasan Akut (ISPA), diare, 

campak, malaria, kurang gizi dan sering merupakan kombinasi dari keadaan 

tersebut.Sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian balita. 

Penyelenggaraan Pendekatan MTBS meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan bayi 

muda sehat dan sakit. 
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Definisi operasional dari indikator ini adalah Seluruh Puskesmas melaksanakan 

pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk 

melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit. Tahun 2021 berdasarkan laporan 

Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu berhasil mencapai 100% sesuai dengan target Renstra 

2020-2024. Seluruh Puskesmas seprovinsi Bengkulu sebanyak 179 puskesmas sudah 

menggunakan pendekatan MTBM dalam melakukan pelayanan kesehatan pada balita. 

Keberhasilan ini karena tingginga komitmen dan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan 

untuk melakukan pelayanan sesuai standard, selain itu adanya kewajiban memberikan 

pelayanan 100% pada semua sasaran balita seperti yang diwajibkan dalam Standar 

pelayanan Minimal.  

Walaupun semua FKTP sudah menerapkan pelayanan kesehatan dengan 

pendekatan MTBS namun dilapangan masih ditemukan hambatan dan kendala dalam 

pelaksanaan.Diantaranya : 

- Belum semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pendekatan MTBS 

karena Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan MTBS cukup lama sedangkan pasen 

balita berobat cukup banyak 

- SDM terlatihnya masih sedikit dan yang sudah terlatih banyak yang sudah dipindah 

tugaskan,  

- Komitmen tenaga Kesehatan untuk melakukan MTBS belum maksimal, Kurangnya 

sarana (Buku bagan dan formulir pencatatan) 

- keterbatasan SDM di Lapangan, belum semua melaksanakan sesuai pedoman/ belum 

maksimal dilakukan, keterbatasan sarana seperti formulir pencatatan, buku bagan, 

bagan dinding dan lain-lain. 

- Selain itu belum semua tenaga kesehatan dilatih atau terorientasi MTBS, tenaga 

terlatih sudah banyak yang dipindahtugaskan. Keterbatasan anggara untuk 

menyelanggarakan Pelatihan MTBS baik di Provinsi maupun di Kabupaten 

dikarenakan Pandemi Covid-19-  

Dari permasalahan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan, diantaranya :  

- Mendorong FTKP untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

Balita dengan pendekatan MTBS termasuk menyusun waktu seefisien saat 

melakukan pelayanan 

- Advokasi anggaran juga sarana bagan MTBS,MTBM dan sarana terkait lainnya 

- dirasa perlu menambah SDM yang akan dilatih tentang Tatalaksana MTBS. Kegiatan 

ini bertujuan untuk membentuk pelaksana pelayanan kesehatan pada Balita dengan 
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pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas yang dapat 

melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kesehatan 

terutama dokter, bidan, dan perawat dan dapat melakukan tata laksana pada balita 

sehat/ sakit di wilayah kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat menurunkan 

angka kematian dan kesakitan pada balita 

- Pembinaan teknis dan monitoring berkala  

- Meningkatkan pemahaman pelaksanaan MTBS sehingga dapat melaksanakan 

pelayanan sesuai standar. 

- Advokasi dan mengusulkan kebutuhan Nakes terlatih kebutuhan kebupaten/kota 

secara berjenjang baik melalui anggaran APBN maupun APBD. 

- Seluruh puskesmas melaksanakan SDIDTK  

     Puskesmas melaksanakan SDIDTK merupakan Indikator Program Balita dan Anak 

Pra Sekolah yang tertuang dalam Renstra kemenkes 2020-2024. Definisi Operasionalnya 

adalah Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK yaitu menindaklanjuti rujukan balita 

dengan kemungkinan gangguan perkembangan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan 

SDIDTK  di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar (Stimulasi/ Intervensi/Rujukan). 

Penghitungan indikatornya adalah Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan 

perkembangannya dibagi jumlah seluruh balita di wilayah puskesmas di kali 100%. 

Pencatatan dan pelaporan oleh petugas yang memberikan pelayanan pemantauan 

pertumbuhan dan perkembangan balita mencatatkan hasil pelayanan pada buku KIA dan 

pencatatan di Puskesmas/Fasyankes/BKB/PAUD/TK/RA/Panti/LKSA 

Pelaksanaan SDIDTK memiliki daya ungkit yang besar untuk meningkatkan 

cakupan pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah sehingga menjadi salah satu 

kriteria pencapaian indikator Pelayanan kesehatan Anak Balita.  

pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan 

sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar yang meliputi : 

- Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita 

yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun,  diukur panjang badan atau tinggi 

badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 

kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA 

atau KPSP atau instrument baku lainnya 

- Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU),  

- Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita 

- Pelayanan anak balita sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS.   

Deteksi dini pada balita merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara 
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terpadu dan komprehensif untuk mengetahui dan menemukan penyimpangan tumbuh 

kembang serta mengenali faktor risiko pada balita dan pra sekolah, sehingga upaya 

pencegahan,stimulasi dan penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi 

yang jelas sedini mungkin pada masa- masa proses tumbuh kembang anak, agar tidak 

meninggalkan gejala sisa yang kurang baik/cacat.  

Evaluasi Renstra 2020-2024 Provinsi Bengkulu sudah berhasil dalam pencapaian 

Indikator Seluruh Puskesmas Melaksanakan SDIDTK yaitu 100% sesuai dengan target 

Renstra 2020-2024. Seluruh Puskesmas seprovinsi Bengkulu sebanyak 179 puskesmas 

sudah menerakan SDIDTK. Keberhasilan ini karena tingginga komitmen dan tingkat 

kepatuhan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan sesuai standard, selain itu 

adanya kewajiban memberikan pelayanan 100% pada semua sasaran balita seperti yang 

diwajibkan dalam Standar pelayanan Minimal, Adanya Integrasi Paud atau TK/RA dalam 

pelaksanaan SDIDTK, Memiliki MOU Puskesmas dan Paus/TK/RA dalam pelaksanaan 

SDIDTK, Peran Lintas program Promkes dalam pemberdayaan masyarakat, penggerakan 

posyandu dll 

Walaupun semua FKTP sudah menerapkan pelayanan kesehatan melalkui kegiatan 

SDIDTK namun dilapangan masih ditemukan hambatan dan kendala dalam 

pelaksanaan.Diantaranya : 

- Belum semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan SDIDTK sesuai jadwal 

skrining karena Waktu pelaksanaan terbatas, SDM kurang 

- SDM terlatihnya masih sedikit dan yang sudah terlatih banyak yang sudah dipindah 

tugaskan, 

- Belum semua Paud/TK/RA tersosialisasi dan MOU untuk pelaksanaan SDIDTK   

- Komitmen tenaga Kesehatan untuk melakukan SDIDTK belum maksimal masih 

terkendala pada anggaran yang terbatas,  

- Kurangnya sarana (Buku bagan dan formulir pencatatan) 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Puskesmas melaksanakan 

SDIDTK Balita dan Anak Pra Sekolah : 

- Fasilitator SDIDTK mengkoordinasikan hasil refreshing fasilitator SDIDTK ke Dinas 

Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat/ Seksi Kesehatan Keluarga)  

- Dokter spesialis anak mengkoordinasikan pelayanan tumbuh kembang ke RS dalam 

menyelenggarakan pelayanan dan rujukan tatalaksana gangguan tumbuh kembang  

- Fasilitator SDIDTK, Dinas Kesehatan dan Dokter spesialis anak menjalin koordinasi 

dan kolaborasi dalam peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan pemantauan 

tumbuh kembang balita dan anak prasekolah  

- Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota melakukan koordinasi lintas program pelayanan 



 

 56 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

kesehatan, manajemen rumah sakit untuk memenuhi sarana prasarana (Buku KIA, 

Form skrining, alkes), dan berkoordinasi dengan BPJS untuk pembiayaan pelayanan 

tumbuh kembang balita di RSUD kab/kota. 

Dari permasalahan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan, diantaranya :  

- Mendorong FTKP untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan SDIDTK kepada semua 

sasaran Balita 

- Advokasi anggaran juga sarana bagan SDIDTK, SDIDTK Kit dan sarana terkait lainnya 

- Pembinaan teknis dan monitoring berkala  

- Meningkatkan pemahaman pelaksanaan SDIDTK sehingga dapat melaksanakan 

pelayanan sesuai standar. 

- Advokasi dan mengusulkan kebutuhan Nakes terlatih kebutuhan kebupaten/kota 

secara berjenjang baik melalui anggaran APBN maupun APBD. 

- Perkuat MOU yang sudah terbentuk antara PAUD/TK/RA dan kembangkan untuk 

Psud/TK/RA lainnya, sehingga semua sasaran mendapatkan pelayanan SDIDTK. 

 

Secara umum permasalahan dalam Pencapaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, antara lain : 

- Untuk mengimplementasikan Indikator ini dengan definisi operasional, satu balita 

mendapatkan pelayanan standar pemeriksaan ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu 

tahun,  diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan 

dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun memerlukan keterpaduan 

Program Kesga dengan penilaian perkembangan dan gizi dengan penilaian pertumbuhan 

serta dukungan dari Paud/TK/RA yang memiliki sasaran balita, Sementara keterpaduan ini 

belum maksimal berjalan sesuai jadwal skrining.  

- Masih ada Ibu yang membawa anaknya mendapatkan pelayanan kesehatan hanya bila 

anaknya sakit saja. Sementara penilaian perkembangan dilakukan pada setiap tahap 

perkembangan atau miles stone anak. 

- Penyebab kematian pada balita beberapa memerlukan intervensi lintas Program dan 

Lintas program seperti Masalah Diare, Pneumonia, Gizi yang dapat menyebabkan 

kematian, gangguan kesehatan dan lain-lain. 

- Untuk pencapaiannya harus terintegrasi antara Program Kesga dan Gizi, P2P sementara di 

lapangan masih adanya ego Program, dimana pencatatan dan pelayanan yang diberikan 

beberapa Puskesmas di daerah masih belum terpadu. Sehingga masih banyak ditemukan 

kesenjangan data dan ketidakterpaduan kegiatan yang dilaksanakan. 
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- Definisi Operasional Indikator Program yang cukup banyak harus dicapai sebagai standar 

pelaporan Kesga yaitu Minimal 1 Anak mendapatkan 8 kali pengukuran pertumbuhan, 2 

kali penilaian perkembangan dan 2 kali pengukuran Panjang Badan 

- Masih kurangnya pemahaman Nakes tentang pelayanan MTBS,SDIDTK dan Kelas Ibu 

Balita. Nakes terlatih masih sedikit. Ada yang sudah dilatih pindah tugas. 

 

- Masih kurangnya kesadaran Ibu membawa Balita ke Fasyankes atau ke tenaga Kesehatan. 

Ibu membawa balita ke Fasyankes hanya bila sakit saja atau pada saat Posyandu. 

Sementara penilaian Perkembangan dapat dilakukan sampai anak 71 Bulan sesuai Jadwal 

- Integrasi Posyandu/Puskesmas-Paud belum maksimal 

- Minimnya Anggaran mendukung pencapaian Indikator, ditambah lagi, mendapatkan 

indikator ini, Puskesmas harus bekerjasama dengan PAUD setempat untuk  meminimalisir 

kehilangan sasaran yang tidak mengunjungi faskes sehingga dapat diberikan pelayanan 

SDIDTK. 

- Keterbatasan sarana prasarana seperti alat antropometri, skrining kit SDIDTK, dll 

- Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan yang telah 

ditetapkan  

- Tingginya animo tenaga kesehatan terutama didaerah terpencil untuk berpindah tugas 

- Masih ada tenaga kesehatan belum menerapkan hasil pelatihan yang sudah didapat. 

- Dukungan dari Pemerintah Daerah yang masih kurang terkait Program Kesehatan Bayi 

- Pelaksanaan MTBS memerlukan tenaga kesehatan terlatih, dan pelaksanaannya 

memerlukan waktu cukup panjang, sementara sasaran balita yang kepuskesmas cukup 

banyak berkunjung 

 

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam 

Meningkatkan Kesehatan Balita tersebut antara lain : 

- Diperlukan upaya peningkatan keterampilan dan tata kelola dari tenaga kesehatan terkait 

pelayanan pemantauan tumbuh kembang anak usia dini di tingkat masyarakat dan fasilitas 

kesehatan 

- Membuat surat himbauan Kadinkes untuk penguatan program kesehatan balita ke kab/ 

kota. 

- Mengusulkan kebutuhan kegiatan program kesehatan balita dan anak pra sekolah secara 

berjenjang 

- Melakukan monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis  pelaksanaan pelayanan Kesehatan 

Balita secara berkala melalui Perjalanan Dinas ke Dinkes/Puskesmaskab/Kota, Melalui 

telp/Wa Grup 
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- Melakukan Pertemuan dan Sosialisasi terkait Program penurunan kematian dan 

peningkatan kesehatan balita 

- Advokasi ke Pemerintah Daerah guna mendapatkan dukungan program penurunan 

kematian Balita dan peningkatan kesehatan balita 

- Melakukan Koordinasi dan konsolidasi Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Profesi, 

perguruan Tinggi, pemberdayaan Masyarakat, PKK, Media Massa dan stakeholder terkait 

lainnya.  

- Peningkatan Kompetensi SDM 

- Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan 

- Perlu peningkatan dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan 

program secara berjenjang 

- melalui Advokasi kepada lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan cakupan 

pemantauan tumbuh kembang melalui koordinasi : 

- Organisasi Profesi (IBI, IPANI, PDUI, IDAI, PERSAGI, PDGI) dalam Penggunaan Buku KIA, 

Penyediaan layanan kesehatan dan Pembinaan kapasitas anggota 

- Organisasi Masyarakat (TP PKK, LSM) dalam Kegiatan Posyandu, Pendampingan Ibu 

menggunakan Buku KIA dan Pembinaan kapasitas anggota 

- Swasta (CSR untuk Pemenuhan Buku KIA) 

- Dinas PPPA (Kabupaten/kota layak anak serta Penanganan kekerasan terhadap anak) 

- Dinas Sosial (Kelengkapan layanan kesehatan balita bagi keluarga penerima bantuan dan 

Pemantauan tumbuh kembang anak di Panti/LKSA) 

- Kemenag (Pemantuan tumbuh kembang peserta didik RA dan Pembinaan usaha 

kesehatan RA) 

- Dinas Pendidikan (Pemantuan tumbuh kembang peserta didik PAUD/TK dan Pembinaan 

usaha kesehatan PAUD/TK)  

- BKKB (keterampilan pengasuhan bayi dan balita) 

- Dinas DUKCAPIL (Registrasi kelahiran dan kematian) 

Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan Corona Virus Disease (Covid) 19 

sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/). Dengan banyaknya 

jumlah kasus Covid-19 dan wilayah terdampak, mempengaruhi layanan kesehatan esensial 

untuk balita. Sementara, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap 

warga negara termasuk anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sehubungan dengan itu, 
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diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan esensial balita oleh tenaga kesehatan maupun pengelola program di 

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi. Dan dalam tahun ini juga beserta dengan lintas 

program di Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi, dan Mitra Pembangunan telah 

menyusun Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Pandemi Covid-19 dan juga media 

KIE sebagai sumber informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Di lain pihak, pandemi 

Covid-19 ini juga berpengaruh pada upaya penurunan kematian balita yang selama ini kita 

lakukan, karena pemberian layanan esensial balita yang telah terbukti dapat mencegah 

kematian ikut terpengaruh. Pelayanan esensial tersebut sebagaimana tercantum sebagai SPM 

bidang kesehatan, yaitu: 

• Imunisasi 

• Vitamin A 

• Pemantauan tumbuh kembang 

• MTBS 

Evaluasi Penggunaan E-Kohort Provinsi Bengkulu Tahun 2021 

Dalam upaya menurunkan kematian balita dan upaya penyelenggaraan kesehatan 

balita dan anak pra sekolah, pemanfaatan e-Kohort sebagai pencatatan dasar kesehatan ibu 

dan anak sangat penting. E kohort merupakan salah satu  upaya terobosan untuk penguatan 

promotive dan preventif dengan memperbaiki tata Kelola program dan tatakelola 

manajemen untuk percepatan Penurunan AKI dan AKB. E kohort sebagai sebuah platform 

digital dari Register Kohort manual yang terintegrasi dengan M KIA, MPDN, Komdat kesmas, 

EPPGBM untuk dapat di implementasikan di semua fasilitas Pemberi Layanan Dasar KIA baik 

milik pemerintah dan Swasta. Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas dapat 

memanfaatkan Aplikasi E Kohort untuk memastikan sasaran Ibu, bayi dan balita 

mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan minimal/SPM, pemantauan 

wilayah Setempat untuk sasaran berisiko dan menindaklanjutinya untuk mencegah 

morbiditas dan mortalitas. 

 

 

 

 

Tabel. Fungsi dan Kewenangan Pengguna E-Kohort 

NO Pengguna Fungsi/Kewenangan 



 

 60 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

1 Tenaga Kesehatan 1. Mencatat Data Pelayanan ibu, bayi, 

balita 

2. Mencatat Data P4K 

3. Melihat dan Memantau Kohort 

4. Memantau Dasboard 

5. Melihat laporan 

2 Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik 1. Mendaftarkan Tenaga Kesehatan 

Baru(Nakes di PKM/Praktek Mandiri) 

2. Melihat dan memantau kohort ibu, 

bayi dan balita 

3. Memantau Dasboard 

4. Melihat Laporan 

3 Dinas Kesehatan Kab/Kota 1. Mendaftarkan Lembaga Kesehatan 

(RS,Klinik) 

2. Mendaftarkan Tenaga Kesehatan 

3. Melihat dan Memantau Kohort 

4. Memantau Dasboard 

5. Melihat Laporan 

4 Dinas Kesehatan Provinsi 1. Memantau Dasboard 

2. Melihat Laporan 

5 Kementerian Kesehatan 1. Memantau Dasboard 

2. Melihat Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Penggunaan E-Kohort Provinsi Bengkulu Per tanggal 29 Januari 2022 

berdasarkan Aplikasi DHIS2 Kementerian Kesehatan RI: 
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1. Tenaga Kesehatan dan Fasyankes yang sudah menggunakan E-Kohort 

  

 

2. Data Sasaran Tercatat 
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Dari data dasboard DHIS2 provinsi Bengkulu tercatat data sasaran yang telah 

terentry sebagai berikut : 

1. Data Nakes puskesmas pengguna sebanyak 887 ( Kab. Mukomuko belum ada nakes 

yang menggunakan dikarenakan sosialisasi E-Kohort hanya sampai di tingkat 

Kabupaten belum ke tenaga kesehatan) dan Fasyankes pengguna sebanyak 156 

puskesmas dan 5 Rumah Sakit (1 RS di Kab. Bengkulu Tengah, 2 RS di Kab Bengkulu 

Utara dan 2 Rumah sakit di Kab. Rejang Lebong 

2. Data sasaran Ibu hamil tercatat sebanyak 26.260 dengan rician K1 sebanyak 661 dan 

K4 sebanyak 332. 

3. Data sasaran bayi sebanyak 5821 

4. Data sasaran Balita 11.153 

Dasboard pada E-Kohort merupakan Sebuah Platform Digital khusus untuk 

membantu tenaga kesehatan, pengelola progam serta pengambil keputusan ditingkat 

faskes, kab/kota, provinsi dan nasional dalam meningkatkan response pelayanan 

kesehatan keluarga serta pengelolaan data dan informasi Kesehatan ibu & anak sesuai 

dengan SPM dalam bentuk Website Based mobile DHIS2. Penggunanya adalah smua 

pemberi pelayanan KIA di FKTP/FKTR dan  Pemantau wilayah ( Puskesmas, 

Lurah,Camat,Bupati, dinkes kab/kota. Kapan dilakukannya yaitu setiap tenaga kesehatan 

selesai memberikan layanan “lakukan yang harus diberikan, catat yang telah dilakukan”  

di setiap tempat pemberi pelayanan Essensial di Puskesmas, Posyandu, Kunjungan 

Rumah, Praktek Mandiri, Klinik Swasta, RS. Di era desentraslisasi daerah juga memiliki 

kepentingan dan fokus lokal. Sehingga semakin kebawah data yang dibutuhkan akan 

semakin banyak dan semakin banyak data yang harus disediakan oleh puskesmas. 
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Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan eKohort : 

1. Belum semua Puskesmas menggunakan E kohort 

2. Perlu penguatan Tim E kohort di level Kab Kota hingga Puskesmas/RS/Klinik 

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop secara online sulit di pahami  mengingat PC 

yang digunakan zoom menjadi 1 dengan PC untuk  Latihan 

4. Perlu Advokasi lanjutan bagi pemanfaatan di RS dan Klinik/ Praktek  swasta 

5. Kegiatan Dekon banyak yang menunggu rangkaian kegiatan pusat  selesai terlebih 

dahulu 

6. Menu kegiatan Dekon Balita banyak yang tidak dipilih 

7. Rencana Efisiensi banyak yang mendelete kegiatan Balita 

8. Pergantian pejabat menyebabkan pelaksanaan kegiatan Dekon  terhambat karena 

harus mengubah SK 

Rekomendasi dan Rencana perbaikan 

• Diperlukan upaya Percepatan realisasi kegiatan yang sudah di  rencanakan agar inline 

antara capaian indicator program dengan  realisasi keuangan 

• Diperlukan upaya optimalisasi dalam pemanfaatan dana BOK terkait  kegiatan Balita 

untuk dapat mempercepat penurunan AKB dan  Stunting 

• Diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan  penggunaan dan 

pemanfaatan Elektronik Kohort agar dapat  mempercepat respon atas balita beresiko 

sehingga dapat  menurunkan resiko kematian dan dapat memastikan semua balita  

mendapatkan pelayanan sesuai SPM 

• PJ program balita Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi dekon  kegiatan  

balita/ Pembinaan Kesehatan keluarga ( aplikasi SAS)  setiap triwulanan 

• PJ program balita Kabupaten/Kota memantau dalam pengisian dan pelaporan 

capaian indicator melalui aplikasi komdat  kesmas 

• PJ program balita Kabupaten/Kota mendorong implementasi E kohort dan 

memastikan puskesmas menggunakan  dan memanfaatkan E Kohort untuk 

peningkatan respon atas balita  beresiko 

• PJ Balita mendorong pemanfaatan BOK untuk kegiatan Yankes Balita  dalam 

mendukung Penurunan AKB dan Stunting 

• Pada masa pandemi  covid-19 pelayanan kesehatan balita berdasarkan  pada Buku  

Panduan Pelayanan Kesehatan Balita  pada masa Pandemi Covd-19 dan media KIE 

• Kabupaten melakukan pemetaan pada wilayahnya berdasarkan  

• Puskesmas dengan jumlah Kematian , Kekerasan terhadap Anak(KTA), dan Stunting 

terbanyak 
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• Ketersediaan SDM (Dokter, Nakes  terlatih MTBS dan SDIDTK) di Puskesmas 

• Kepemilikan Buku KIA pada Balita 

• Pembiayaan Kegiatan Program Balita Tingkat Puskesmas maupun Dinkes Kab/Kota TA 

2020-2024 ( termasuk peningkatan kapasitas posyandu bagi Kader posyandu dan 

Guru Paud/TK/RA) 

• Melakukan Identifikasi Sasaran Balita (melalui Koordinasi PIS-PK, EPPGBM,  dan Data 

Desa) 

• Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi pelayanan dan pelaporan bagi Fasilitas 

Kesehatan, Organisasi Profesi maupun Lintas Sektor (Seperti Diknas dan Kemenag), 

Bagi Kader Posyandu, BKB, dan Guru Paud/TK/RA 

• Meningkatkan koordinasi, integrasi lintas program dalam pemanfaatan data hasil 

pelayanan untuk pemantauan wilayah setempat dan mengerahkan kegiatan (Monev 

penggunaan buku KIA, Register Kohort, Pengentrian ke dalam E-Kohort bayi dan 

balita. Peningkatan kapasitas puskesmas memberikan pelayanan kesehatan balita 

dan tindakan pra rujukan (MTBS, SDIDTK, dan Kelas Ibu Balita) 

• Menjalin koordinasi dengan RSUD Kab/Kota untuk penyediaan layanan rujukan bayi 

dan balita sesuai standar, Fasilitasi RS dalam pengentrian E-Kohort serta bimbingan 

teknis FKTP 

• Meningkatkan kolaborasi dengan PKK, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Sosial, 

BKKBN, IDI, IDAI, IBI, IPANI, PERSAGI, dll dalam penggunaan Buku KIA untuk 

mendukung pemantauan kesehatan anak melengkapi pelayan esensial. 

 

C. Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak 

Usia Sekolah dan remaja 

Anak usia sekolah merupakan sasaran strategis untuk melaksanakan program 

kesehatan, selain jumlah yang besar (25%) diantara jumlah penduduk, mereka juga 

merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisisr dengan baik. Jika dilihat 

dari angka partisipasi murni tahun 2012 maka di perkirakan jumlah anak sekolah dasar 

dan sekolah lanjutan mencapai 43 juta jiwa.  

Diantara anak usia sekolahtersebut terdapat anak dengan disabilitas yang juga memiliki 

hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Menurut data statistik nasional 

tahun 2007, terdapat 8,3 juta jiwa anak dengan disabilitas dari total populasi anak 

Indonesia 82.840.600 jiwa anak, atau sekitar 10%, sedangkan berdasarkan Susenas tahun 

2014, terdapat 532.130 anak penyandang disabilitas dari keluarga miskin. 

Masalah kesehatan yang dialami peserta didik sangat kompleks dan bervariasi. 

Pada usia sekolah dasar, permasalahan kesehatan peserta didik umummya berhubungan 
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dengantidak keseimbangan gizi, kesehatan gizi, kelainan refraksi, kecacingan dan 

penyakit menular yang terkait prilaku hidup bersih dan sehat. Pada peserta didik ditingkat 

lanjut Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsunawiyah (MTs), Sekolah 

Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Luar Biasa (SLB) pada 

umummya lebih banyak terkait dengan prilaku beresiko diantara lain kebiasaan merokok, 

mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol dan melakukan hubungan seksual diluar 

nikah. Namun situasi gizi dan kesehatan anak usia sekolah masih belum sesuai dengan 

harapan. Riskesdas 2010 dan 2013 dan global health survey (GSHS) tahun 2015 

menunjukan masih cukup banyak masalah terkait makro nutrien dan mikro nutrien (kurus, 

gemuk, anemia dan stunting), junk food dan minuman bersoda, masalah PHBS (tidak cuci 

tangan, tidak selalu sikat gigi, kurang aktifitas fisik, lingkungan sekolah (tauran, bullying) 

serta masalah mental emosional (masalah kesepian, kwuatir). 

Undang-undang tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada ayat 79 ayat (1) 

mengamanahkan bahwa “Kesehatan sekolah di selenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta 

didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas“ 

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekoah dan Remaja sangatlah penting, 

disamping menjadi Program Nasional dan menjadi kebutuhan supaya anak Sekolah dan 

remaja bisa menerapkan PKHS dalam kehidupan mereka disamping mereka akan 

tumbuh menjadi manusi dengan kekuatan mental yang kuat sehingga dapat terhidar dari 

priliaku-prilaku yang merugikan 

Program kesehatan anak usia sekolah dan remaja yang merupakan salah satu 

dari program pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat mempunyai tugas dan 

fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan koordinasi 

pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan anak usia sekolah dan 

remaja mempunyai tujuan : 

- Dilaksanakan pemeriksaan Penjaringan Kesehatan kelas 1, 7 dan 10 di seluruh   

            wilayah kabupaten/kota 

- Dilaksanakan pelayanan kesehatan Remaja diseluruh kabupaten/kota 

- Dilaksanakan pelayanan Posyandu Remaja 

- Diterapkan model Sekolah/Madrasah Sehat 

 

Penjabaran dari tujuan program di atas dituangkan dalam Indikator Renstra 
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2020-2024 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Remaja dengan kriteria terpenuhinya Indikator Minimal 40% Puskesmas mampu laksana 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Setiap Puskesmas membina minimal 

20% sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang 

ada di wilayah kerja Puskesmas. 

 

Hasil evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan anak Usia Sekolah dan Remaja 

dapat dilihat pada grafik dan Tabel di bawah ini. 

 

Grafik 17. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan   

                 Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila dilihat dari grafik di atas, Provinsi Bengkulu sudah mencapai 100% sesuai 

target Renstra 2020-2024, Artinya 10 Kabupaten/kota sudah menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sesuai dengan kriteria indikator 

komposit. Keberhasilan ini atas kerjasama dari berbagai pihak terkait,. Persebaran 

pencapaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggaran pelayanan kesehatan 

remaja menurut Kabupaten/Kota terlihat pada tabe di bawah ini. 

 

 

 

 

 

N

o
Kabupaten  

Jumlah 

puskesmas 

mampu laksana 

Setiap puskesmas 

membina minimal 20% 

sekolah/madrasah  
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  PKPR   (SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/SMK/MA)  

A

BS  
%  

A

B

S

  

%  

1 
BENGKULU SELATAN  

                              

14  
100% 14 100% 

2 
REJANG LEBONG  

                              

21  
100% 21 100% 

3 
BENGKULU UTARA  

                              

22  
100% 22 100% 

4 
KAUR  

                              

16  
100% 16 100% 

5 
SELUMA  

                              

22  
100% 22 100% 

6 
MUKOMUKO  

                              

17  
100% 17 100% 

7 
LEBONG  

                              

13  
100% 13 100% 

8 
KEPAHIANG  

                              

14  
100% 14 100% 

9 
BENGKULU TENGAH  

                              

20  
100% 20 100% 

1

0 KOTA BENGKULU  

                              

20  
100% 20 100% 

Total  
                           

179  
100% 179 100% 

 

 

 

Berdasarkan laporan dari Kab/Kota untuk pelayanan Kesehatan Anak Usia 

Sekolah dan Remaja sudah mencapai target renstra 2020-2024 dengan pencapaian 100%. 

Penjabaran dari masing-masing dindikator Komposit dijelaskan dibawah ini :  
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- Jumlah puskesmas mampu laksana PKPR 

Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) adalah 

puskesmas yang memiliki menyelenggarakan layanan konseling bagi anak usia sekolah 

dan remaja (6 – 18 tahun), dan membina minimal 1 (satu) posyandu remaja di wilayah 

kerja puskesmas.  Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara anak usia sekolah 

dan remaja dengan tenaga kesehatan secara individu atau kelompok untuk memahami 

masalah kesehatan remaja  yang sedang dialami. Pembinaan posyandu remaja yang 

dimaksud adalah  menghadirkan petugas di posyandu remaja untuk melakukan  

 

pendampingan kader remaja dalam penyelenggaraan posyandu remaja. Posyandu remaja 

merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang 

dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja (10  - 18 tahun). Penyelenggaraan 

posyandu remaja meliputi 3 hal yaitu pemberian KIE, pelayanan kesehatan, dan layanan 

konseling. 

- Pemberian KIE yang diberikan antara lain terkait kesehatan reproduksi, pendidikan 

keterampilan hidup sehat, gizi, pencegahan kekerasan, pencegahan PTM dan PM 

dalam bentuk penyuluhan, permainan, dan metode interaktif lainnya. 

- Pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain skrining kesehatan (contoh: 

pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi/ antropometri, skrining anemia, dll), 

pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, layanan rujukannya, dll. 

 

Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara remaja dengan tenaga 

kesehatan/ kader remaja secara individu atau kelompok untuk memahami masalah 

kesehatan remaja  yang sedang dialami   

Evaluasi Renstra 2020-2024 Dari 179 Puskesmas sudah terbentuk 179 Puskesmas PKPR [ 

136 Puskesmas PKPR dan 40 Puskesmas SN – PKPR (19 Puskesmas SN – PKPR Minimal, 17 

Puskesmas SN – PKPR Optima dan 4 Puskesmas SN – PKPR Paripurna] artinya 

Puskesmas PKPR sudah 100% [target 2020 : 40%]. Jumlah Puskesmas PKPR terlihat pada 

Tabel di bawah ini 

 

 

Tabel 4. Jumlah Puskesmas PKPR Provinsi Bengkulu 
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Keberhasilan ini didukung dengan terlaksananya Posyandu remaja di wilayah 

Puskesmas kabupaten/kota. Dari 167 Puskesmas PKPR/SN-PKPR sudah terbentuk 817 

Posyandu Remaja (rata-rata 1 Puskesmas PKPR sudah membina 4 sampai 5 Posyandu 

remaja dari 1.510 Desa/Kelurahan sasaran) [target 2020 : 167 Posyandu Remaja (1 

Puskesmas PKPR membina 1 Posyandu Remaja) ]. Jumlah Posyandu Remaja terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Jumlah Posyandu Remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Setiap puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah 

Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Pembinaan 

sekolah/madrasah yang dimaksud adalah melakukan fasilitasi kegiatan UKS/M yang 

diimplementasikan dalam sekolah/madrasah meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Kegiatan pendidikan kesehatan  antara lain: 

Literasi kesehatan (contoh: membaca dan mendiskusikan materi kesehatan menggunakan 

buku rapor kesehatanku atau buku kesehatan lainnya) , Pembiasaan perilaku hidup bersih 

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

sarapan bersama, dll), dan optimalisasi aktifitas fisik (contoh: peregangan diantara jam 
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pelajaran, dll).  

 

Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan 

berkala (100% peserta didik), Pemberian Tablet Tambah Darah (remaja putri tingkat 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA), pemberian obat cacing dan  imunisasi (bagi tingkat SD/MI),  

Kegiatan pembinaan lingkungan sehat antara lain: pembinaan sanitasi sekolah (contoh: 

kebersihan toilet, lingkungan sekolah, saluran air, dll),  pembinaan kantin (contoh: 

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

(contoh: pemiilahan sampah, dll).  Kabupaten kota menentukan Proporsi setiap jenjang 

pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang dibina setiap Puskesmas. Jika dalam 

satu wilayah kerja Puskesmas tidak terdapat 1 (satu) jenjang pendidikan atau lebih maka 

pembinaan yang dilakukan hanya jenjang pendidikan yang ada di wilayah puskesmas 

dengan total minimal 20% sekolah/madrasah.  

 

Dari 2.341 Sekolah/Madrasah/SLB sudah diterapkan Model Sekolah/Madrasah 

Sehat sebanyak 2.246 Sekolah/Madrasah artinya sudah 96% sudah diterapkan Model 

Sekolah/Madrasah Sehat, tetapi belum dilakukan penilaian Strata UKS/M [target 2020 : 

20%]dan 3 Sekolah/Madrasah tingkat SD/Mi, 3 Sekolah/Madrasah tingkat SMP/MTs dan 3 

Sekolah/Madrasah tingkat SMA/SMK/MA strata Paripurna. 

Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat terlihat pada table di bawah ini. 

 

Table Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat Provinsi Bengkulu Tahun 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walaupun sudah berhasil mencapai target nasional untuk Kemampuan Faskes 

namun dari sisi pelayanan masih banyak ditemukan hambatan dan kendala yang terjadi 

dalam pada Program PelayananAnakUsiaSekolahdan Remaja (Pelaksanaan Penjaringan 
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Kesehatan kelas 1, 7 dan 10, Pelayanan Kesehatan Remaja, Penerapan Model 

Sekolah/Madrasah Sehat, Penilaian Stratifikasi UKS/M [Sekolah/Madrasah Sehat, 

Pelayanan Kesehatan pada Posyandu Remaja) 

 

1. Dana  

Tahun 2021 masihpada masa Pandemi Covid – 19 dan Anggaran Kegianat baik di 

Provinsi dan Kab/Kota, Dekon, DAK dan APBD semua di recofussing oleh pemerintah 

sehinggapelayanan Program sangat terganggu terutama pelaksanaan Penjaringan 

Kesehatan, Pemeriksaan Berkala dan Pelayanan kesehatan Remaja 

 

2. Tenaga  

Kekurangan tenaga kesehatan di setiap puskesmas menjadi kendala yang 

sangat besar dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan 

remaja. Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala pada masa 

PandemiCovid – 19 sulit dilakukan karena sasaran tidak berada di Sekolah/Madrasah 

(PJJ), dan tidak mungkin dilakukan di rumah/kediaman sasaran.Kementerian kesehatan 

telah membuat google from PenajringanKesehatan, tapi masih belum efektif karena 

keterbatasan jaringan internet, petugas belum paham dalam memilah/menduplikasi 

aplikasi untuk masing-masing Sekolah/Madrasah dan kurang mengertinya orang tua 

peserta didik untuk melakukan pengisian google form tersebut terlebih peserta didik 

kelas 1 SD/Mi yang belum bisa baca dan orang tua tidak punya kemampuan untuk 

mendapingi anaknya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam google form tersebut. 

Sama hal nya bahwa pelaksanaan kegiatan pada Posyandu Remaja belum 

dilaksanakan secara SOP/Juknis, walaupun beberapa Posyandu Remaja telah di dukung 

oleh Pemerintah Desa melalui Dana Desa. Pada Posyandu Remaja belum dapat 

mengukur derajat kesehatan remaja secara umum. 

 

3. Pengetahuan  

Selain kekurangan tenaga kesehatan, pengetahuan petugas kesehatanpun sangat 

terbatas atau kurang memadai dalam melakukan kegiatan penjaringan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan remaja, tenaga yang sudah dilatih sering kali dipindah tugas ke 

program lain atau pun ke tempat lain sehingga keadaan ini menambah besarnya masalah 

dalam pelaksanaan kegiatan Sehingga kegiatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan, 

Pemeriksaan Berkala dan Pelayanan Kesehatan Remaja tidak dilaksanakan sesuai 

SOP/Juknis sehingga hasil yang dilakukan kurang bermanfaat bagi sasaran. 
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4. Tindak lanjut  

Disebabkan oleh kekurangan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan penjaringan 

kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja serta di perparah dengan kurangnya 

pengetahuan petugas dalam melaksankanan kegiatan tidaksesuai 

SOP/juknismengakhibatkan hampir disetiap sekolah/madrasah tidak ada tindaklanjut 

hasil pemeriksaan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja yang 

dilakukan. Puskesmas tidak melakukan fiedback hasil penjaringan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan remaja ke sekolah dan tidak ada tindak lanjut dari temuan atau 

hahsil pemeriksaan siswa/siswi yang dilakukan, seingga terkesen kegiatan yang 

dilakukan hanya menyelesaikan SPJ kegaiatn tanpa manifestasi kesehatanatau 

tindaklanjut dari kegiatan tersebut. 

 

5. Komitmen Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Kepala Puskesmas  

Bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota pada pelaksanaan 

penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja yang dilakukan oleh Puskesmas 

di wilayah masing-masing sangatlah kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada, Dinas 

Kesehatan Kab/Kota hanya menerima laporan pelaksanaan tanpa dilakukan evaluasi dari 

laporan tersebut. Begitu juga halnya dengan Kepala Puskesmas, tidak melakukan 

evaluasi dari pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja. Hasil 

temuan bintek, hampir seluruh kepala puskesmas tidak mengetahui pelaksanaan 

penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja, sehingga puskesmas tidak 

melakukan fiedback ke sekolah dan tidak melakukan tidaklanjut kegiatan di sekolah 

tersebut. Dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja 

yang dilakukan oleh petugas puskesmas di sekolah/madrasah dalam wilayah binaan 

puskesmas seringkali tidak dilaporkan secara riil pelaksanaan dan ini tidak di evaluasi 

oleh kepala Puskesmas dan Dinas kesehatan Kab/kota. 

 

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi 

pada Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan 

kesehatan remaja di Puskesmas-puskesmas diwilayah masing-masingsehinggapenerapan 

Model Sekolah/Madrasah Sehattidakberjalansebagaimanamestinya. 

 

 

6. Komitmen Kepala sekolah dan guru UKS dan guru BP/BK Sekolah 

 

Kepala Sekolah/Madrasah dan guru UKS banyak yang belum memahami 
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manfaat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penjaringan kesehatan dan pelaksanaan 

kesehatan remaja, sehingga antara sekolah dengan puskesmas tidak punya komunikasi 

yang baik dalam pelaksanaan kegiatan  Penjaringan Kesehatan dan pelayanan kesehatan 

remaja, bahkan sekolah memberikan waktu yang singkat untuk pelaksanaan kegiatan 

tersebut, seingga petugas puskesmas dalam melakukan kegiatan tidak cukup waktu 

sehingga target pemeriksaan tidak tercapai. 

 

Penerapan Model Sekolah/Madrasah Sehat dengan tuntutan UKS/M berstratifikasi 

dengan penerapan Trias UKS/M terintegrasi dengan KBM baik secara Intrakurikuler, 

kurikuler dan Extrakurikuler masih jauh dari harapan karena peran dari Tim Pembina 

UKS/M Provinsi dan Kab/Kota belum melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M 

di Sekolah/Madrasah. Civitas akademika dan orang tua Sekolah/Madrasah belum 

memahami manfaat dari penerapan  Model Sekolah/Madrasah Sehat yang di 

kembangkan Intergrasi Trias UKS/M dan KBM Sekolah/Madrasah. Komitmen ini harus 

dibangun untuk mewuujudkan tercapainya indikator program. 

Terkait permasalahan diatas beberapa Upaya yang dapat didilakukan: 

  

1) Sosialisasi Sekolah/Madrasah sehat 

Pada program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dilihat dari cakupan 

pelaksanaan penjaringan kesehatan diatas targer RPJMN dan RPJMD. Dinas Kesehatan 

Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target program, 

khusus tahun 2019 untuk kegiatan UKS/Sekolah Sehat di lakukan Sosialisasi 

Sekolah/Madrasah Sehat di 10 Kabupaten / Kota dan Pembinaan UKS dan PKPR 

dilakukan di 10 Kabupaten / Kota dan 10 sekolah sasaran. Pada tahun 2020 baru 

dilakukan Sosialisasi TP UKS dan LP/LS Tingkat Provinsi Bengkulu dan terjadi Pandemi 

Covid-19 sehingga seluruh Anggaran APBN Dekon Usekrem di Kembalikan ke 

Pusat.PadaTahun 2021 dilakukan Orientasi Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja, 

Lokarya PKPR dalam Pengendalian dan Pencegahan  TP pada anak usia sekolah dan 

remaja, Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini TB pada anak Sekolah dan 

Pengembangan Model Sekolah/Madrasah Sehat tingkat Provinsi dan setelah itu 

Anggaran di recoffusing 

 

 

2) Pembinaan  Sekolah/Madrasah Sehat dan Posyandu Remaja 

Pembinaan  Sekolah/Madrasah Sehat dan Posyandu Remaja di lakukan di Seluruh 

Kab/kota dengan memberi ruang gerak yang luas kepada Kab/kota untuk melakukan 
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pembinaan sekolah/sehat dan posyandu remaja yang dilakukan pembinaan langsung 

oleh Puskesmas diwilayah masing-masing, walaupun dalam masa pandemi Covid-19  

 

3) Pembinaan Model Sekolah/Madrasah Sehat dan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat 

berstratifikasitingkat Provinsi Bengkulu 

LSS berstratifikasi dilaksanakan dengan peserta 24 Sekolah/Madrasah di 

seluruhKab/Kota sebagaiberikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkanhasil LSS Berstrataada 9 Sekolah/Madrasah dengancapai Strata Paripurna : 

 3 Sekolah/Madrasah Tingkat SD/Mi 

 3 Sekolah/Madrasah Tingkat SMP/MTs 

 3 Sekolah/Madrasah Tingkat SMA/MA 

 

Ke 9 (sembilah) Sekolah/Madrasah mendapatkesempatanmenjadi wakil Provinsi Bengkulu 

padaPenilaianStratifikasi UKS/M Tingkat Nasional padaTahun 2022.  

 

 

Selanjutnya disampaikan Kendala Integrasi TP UKS, diantaranya 

- TP UKS/M Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan dibentuk hanya sekedar melengkapi 

persyaratan LSS, belum untuk tupoksi Pembinaan 
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- Anggaran UKS/M Prov dan kab/Kota sangat Kecil 

- UKS/M atau Sekolah Sehat belum menjadi Prioritas bagi pengembil kebijakan baik di 

tingkat Provinsi dan Kab/Kota 

- Anggaran Penilaian Stratifikasi UKS/M belum ada, sehingga untuk melakukan evaluasi 

terhadap keberhasilan Model Sekolah/Madrasah Sehat terhambat dan sulit dilaksanakan 

- Target Penjaringan dan Pelaksanaan pelayanan remaja diatas RPJMN dan RPJMD, tetapi 

kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan penjaringan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan remaja masih belum terukur 

- Data pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja 

kevaliditasnya belum terukur 

- Pengambil kebijakan baik ditingkat Provinsi maupun kab/kota lebih memprioritaskan 

kegiatan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan remaja/sekolah sehat dengan 

kebijakan yang jelas dan ditunjang dengah anggaran yang cukup 

 Tim Pembina UKS/M 

1) Tim Pembina UKS Provinsi.  

 Tim Pembina UKS/M Tingkat Provinsi belum bekerja maksimal dan beberapa OPD 

ataupun Pemengang Jabatan yang sudah di SK belum mengetahui dan memahami Tugas 

dan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang 

berlaku 

 Belum ada Sekretariat yang TP UKS/M yang permanen dan Tim Sekretariat TP UKS 

belum terbentuk 

 Anggaran Pembinaan UKS/M baik di Biro Pembangunan dan Kesra, Dinas Pendidikan dan 

Dinas Kebudaayaan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu porsinya sangat kecil sehingga 

banya kegiatan UKS yang belum dapat di laksanakan. Anggaran UKS di Kanwil 

Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal juga sangat kurang. 

 

2) Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota,  

 Rata-rata Tim Pembina UKS/M Kab/Kota belum terbentuk dan baru hanya membentuk 

SK dan Sekretariat UKS/M dalam menghadapi LSS bukan untuk pembinaan yang 

berkelanjutan 

 Belum mamhami tugas dan fungsi TP UKS/M 

 Anggaran UKS sangat kecil dan UKS belum menjadi Prioritas bagi Pemerintahan 

Kab/Kota 

 Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara merupakan satu-satunya Kabupten yang telah 

mempunyai sekretariat dan Tim Sekretariat UKS/M dan telah mepunyai payung hukum 

yang tetap yaitu Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Sekolah Sehat 



 

 76 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

 

3) Tim Pembina UKS Kecamatan dan  

Tim Pembina UKS Kescamatn lebih parah lagi dan Camat sebagai pejabat di 

Kecamatan belum mengetahui tentang peran, tugas dan fungsunya sebagai leading 

sektor UKS/M di Kecamatan. 

4) Tim Pelaksana UKS/M 

Tim Pelaksana UKS/M sama halnya dengan TP UKS/M, belum dibentuk sesuai dengan 

aturan yang berlaku 

 

 OPD dan Satuan Kerja 

1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 

 Kegiatan UKSM [ Sekolah Sehat ] belum menjadi prioritas dalam kegiatan-kegiatan 

lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu,  

sehingga program-program kesehatan seperti Gizi, Kesling, Promkes, Kesjaor, 

kesjiwa, Imunisasi dan lain-lain jalan sendiri tanpa melihat kepentingan UKS/M dan 

tindak lanjut dari Pelaksanaan Program masing-masing 

 Anggaran Pmembinaan UKS/M belum berpihak dan belum menjadi prioritas 

sehingga pembinaan yang dilakukan banyak terkendala karena anggaran tidak 

mendungkung. 

 Kurangnya koordinasi antara penanggung jawab program/pejabat yang terkait 

untuk melakukan pembinaan terpadu untuk UKS/M atau Sekolah Sehat 

 Walaupun sudah ada SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembinaan Sekolah Sehat, 

tetapi belum jalan sama sekali 

2) Pada Dinas Kesehatan Kab/Kota 

 Dinas Kesehtan Kabupaten/Kota belum berkomitmen dan belum memprioritaskan 

Program UKS/M dan PKPR /sekolah Sehat 

 Pengelola Program Kesehatan anak Usia Sekolah dan Remaja belum konsen dalam 

melakuka program, belum ada inovasi dan terkesan hanya melaksanakan program 

seadanya 

 Pembinaan dan evaluasi program ke Puskesmas belum dilaksanakan dengan baik. 

 

 

3) Pada Puskesmas 

 Puskesmas belum melakukan Penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan 

remaja sesuai denga juknis yang telah ditentukan, tapi untuk tahun 2020 
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terkendala dengan adanya Pandemi Covid-19 

 Tidak ada fiedback hasil pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pelayanan 

kesehatan remaja ke sekolah 

 Belum ada tindaklanjut hasil penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan 

remaja di sekolah 

4) Pada Sekolah/Madrasah/SLB 

 Pihak sekolah banyak yang belum memahami pelaksanaan penjariangan 

kesehatan dan pelayanan kesehatan renaja yang di adakan di sekolah dan 

puskesmasa serta program-program pendukung lainnya, sekolah masih berfikir 

bahwa pelaksanaan kegiatan teresebut merupakan kebutuhan Puskesmas dan 

dinas kesehatan Kab/Kota sehingga pelaksanaan program tidak menjadi perhatian 

dari pihak sekolah ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 

 Sekolah tidak melakukan fiesback pelaksanaan pemeriksaan penjaringan 

kesehatan dan pelaksnaan pelayan kesehatan remaja ke orang tua /wali siswa/i 

 

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ditemukan : 

- Harus selalu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis pada petugas kesehatan 

dalam melaksanakan kegiatan penjaringan kesehatan dan pelayanan kesehatan 

remaja 

- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penjaringan kesehatan dan Pelayanan 

kesehatanremaja perlu ditingkatkan dan harus dilakukan berjenjang 

 

 

D. Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia 

Reproduksi 

Kesehatan Reproduksi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di 

definisikan sebagai keadaan sejahtera fisik , mental dan social secara utuh, tidak semata-

mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan 

system reproduksi , serta fungsi dan prosesnya baik pada laki-laki maupun perempuan.  

Kesehatan reproduksi bukanlah merupakan sebuah program baru yang berdiri sendiri 

akan tetapi pelaksanaan secara terpadu dari semua pelayanan yang sudah ada. Ruang 

lingkup kesehatan reproduksi antara lain :  

 

- Kesehatan Ibu dan anak,  

- Keluarga Berencana,  

- Kesehatan Reproduksi Remaja,  
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- Pencegahan dan pengendalian infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS, 

- Kesehatan reproduksi lanjut usia,  

-     Kesehatan Reproduksi lainnya seperti pencegahan dan Penanganan-Kekerasan    

    terhadap Perempuan/Anak, kanker payudara dll. 

 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi diupayakan agar dapat diberikan secara 

terpadu, berkualitas dan memperhatikan hak reproduksi perorangan. Ini berarti bahwa 

kegiatan operasional Program Kesehatan Reproduksi bertumpu pada program 

pelayanan yang sudah tersedia, yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan 

kebutuhan sasaran pelayanan/ konsumen (sesuai dengan siklus hidup). Dengan demikian 

pelayanan kesehatan reproduksi bukanlah suatu pelayanan yang baru maupun berdiri 

sendiri, tetapi merupakan kombinasi berbagai pelayanan, agar sasaran memperoleh 

semua pelayanan secara terpadu dan berkualitas. Program kesehatan reproduksi  

merupakan salah satu dari program pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat 

yang mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melakukan koordinasi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan 

kesehatan reproduksi. Tujuan Program pelayanan Kesehatan Reproduksi diantaranya  

dilaksanakannya pelayanan KB di seluruh fasyankes di  Kab/Kota, dilaksanakan 

Puskesmas yang mampu penanganan KtP/A pada minimal 4 Puskesmas Kab/ Kota, 

Dilaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi terpadu minimal 4 Puskesmas Kab/ Kota, 

Tercapainya kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait kesehatan reproduksi, 

Terlaksanakan mou di seluruh kab/kota, puskesmas dan KUA, Terbentuknya TIM PPAM 

Provinsi, Kota/kota 

 

Indikator  yang tertuang pada RPJMN dan Rencana Strategi Nasional 

Kemenkes2020-2024 adalah Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan Reproduksi.  

Evaluasi pencapaian provinsi Bengkulu Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

Grafik Jumlah Kabupaten/Kota Menyelelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan reproduksi Tahun 2021 
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Target Renstra  2021: 200 Kab (Bkl 2 Kab)  
Target  Perjanjian Kinerja Prov 2021: 10 Kab/Kota 
Target Renstra 2022: 320 Kab (Bkl. 3 Kab )  

 

Provinsi Bengkulu sudah berhasil dalam pencapaian Indikator Jumlah 

kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan Reproduksi  dengan capaian 

100% (Artinya 10 kabupaten/Kota sudah 100 % pencapaian target indikator). Sudah 

melebihi target pusat 2 Kabupaten lokus untuk Provinsi Bengkulu Tahun 2021. 

Keberhasilan pencapaian target ini karena pelaksanaan program secara terintegrasi dari 

berbagai pihak terkait. Penjabaran pencapaian indikator komposit yang menyebabkan 

tercapainya Indikator jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kesehatan reproduksi, 

dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 6. Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan reproduksi Tahun 2021 

NN

o 
Kabupaten  

Jumlah puskesmas 

memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin)  

Seluruh puskesmas 

mampu dan memberikan 

pelayanan KB pasca 

persalinan  

A

BS  
%  

A

BS  

%

  

11  
BENGKULU 

SELATAN  

                                                         

14  
100%  

                                                         

14  
100%  

2 2 
REJANG LEBONG  

                                                         

21  
100%  

                                                         

21  
100%  

3 3 
BENGKULU UTARA  

                                                         

22  
100%  

                                                         

22  
100%  

44  
KAUR  

                                                         

16  
100%  

                                                         

16  
100%  

55  
SELUMA  

                                                         

22  
100%  

                                                         

22  
100%  

66  
MUKOMUKO  

                                                         

17  
100%  

                                                         

17  
100%  

77  
LEBONG  

                                                         

13  
100%  

                                                         

13  
100%  

88  
KEPAHIANG  

                                                         

14  
100%  

                                                         

14  
100%  
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99  
BENGKULU 

TENGAH  

                                                         

20  
100%  

                                                         

20  
100%  

11

0  KOTA BENGKULU  

                                                         

20  
100%  

                                                         

20  
100%  

Total  
179  

179  100%  179  100%  
 

100%  
1

179  
179 110100% 

 

Dari tabel diatas terlihat Seluruh kabupaten Kota sudah mencapai target 

Indikator 100%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya SDM yang Kompeten, keterlibatan 

berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan cakupan Program seperti Lintas 

Program terkait dan Lintas Sektor; BKKBN, Organisasi Profesi IBI,POGI, Perguruan Tinggi 

dan lain-lain. Juga adanya dukungan anggaran baik melalui APBN maupun APBD untuk 

mengungkit cakupan program dapat mencapai target. 

Penjabaran dari Pencapaian Indikator Komposit diatas, dijelaskan di bawah ini : 

- Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) 

Puskesmas  yangmemberikan pelayanan : konseling / komunikasi, informasi, 

edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin dan skrining kesehatan bagi calon 

pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi : (pemeriksaan berat badan, tinggi 

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

(pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb). Pelayanan diberikan oleh tenaga 

kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau perawat dan atau petugas gizi) 

Dari tabel di atas terlihat Seluruh Kabupaten dan Kota sudah 100% mencapai target 

Indikator komposit untuk Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan 

reproduksi calon pengantin (kespro catin). Keberhasilan ini karena kerjasama Lintas 

Sektor KUA dalam pelaksanaannya, Komitmen Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan 

kesehatan reproduksi catin sebagai salah satu upaya penurunan kematian ibu dan 

neonatal, Dukungan anggaran, peningkatan kesadaran dan pemahaman calon pengantin 

tentang pelayanan kespro catin, Komitmen KUA untuk menjalankan kesepakatan yang 

sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan kespro catin. 

Walaupun sudah berhasil mencapai target, Namun di lapangan tetap ditemukan 

berbagai hambatan atau kendala. Secara umum permasalahan pelaksanaan Program 

Kesehatan Reproduksi catin diantaranya : 

- Belum semua puskesmas MOU dengan KUA dalam pelaksanaan Kespro catin 

- Masih kurangnya promosi dan informasi bagi catin akan haknya mendapatkan 

pelayanan kespro catin 

- Belum ada keterpaduan pencatatan dan pelaporan kespro catin baik di KUA maupun 
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Puskesmas 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ditemukan, 

diantaranya : 

- Perkuat MOU dan implementasikan apa yang sudah disepakati antara Puskesmas dan 

KUA 

- Revitalisasi MOU mengingat tingkat mutasi cukup tinggi, petugas yang baru belum 

memahami 

- Meningkatkan Sosialisasi Informasi dan Edukasi pelayanan Keehatan Reproduksi bagi 

sasaran anak usia sekolah dan remaja 

- Penguatan dan sinergitas pencatatan dan pelaporan kespro catin 

 

- Seluruh puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB pasca persalinan 

Pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam 

merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan 

angka kematian Ibu akibat penyebab 4 T Terlalu dekat jarak anak atau terlalu banyak, 

terlalu Tua, terlalu Muda dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan 

yang telah cukup memiliki anak (2 anak cukup) serta meningkatkan fertilitas bagi 

pasangan yang ingin mempunyai anak. sesuai dengan PMK Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan 

Seksual. Pelayanan KB bertujuan untuk menunda (merencanakan) kehamilan. Bagi 

pasangan Usia Subur yang ingin menjarangkan dan/atau menghentikan kehamilan, dapat 

menggunakan metode kontrasepsi yang meliputi : KB alamiah (sistem kalender, metode 

amenore laktasi, coitus interuptus), Metode KB hormonal (pil, suntik, susuk/Implant) dan 

Metode KB non-hormonal (kondom, AKDR/IUD, vasektomi dan tubektomi).  

Upaya pemerintah terkait pelayanan KB dituangkan dalam Renstra 2020-2024 

dimana saat ini harus diperkuat adalah Pelayanan KB Pasca Salin dan ditargetkan untuk 

seluruh Puskesmas dapat melaksanakan.  

Indikator Seluruh puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB pasca persalinan 

dalam Juknis renstra 2020-2024 maksudnya adalah Puskesmas  yang mampu dan 

memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dengan metoda cara modern (AKDR/ pil/ 

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

ibu melahirkan. KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada 

PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan 

kehamilan, atau  mengakhiri kesuburan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan 

(dokter dan atau bidan). Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang 
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kompeten yaitu : 

- dokter dan atau  

- bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update (CTU)/ 

pelatihan keluarga berencana (KB) / orientasi KB Pasca Persalinan (KBPP) 

dari tabel di atas Provinsi Bengkulu sudah 100% mencapai target. Sudah 10 

kabupaten pencapaian 100%. Bahkan melebihi target renstra yang hanya menargetkan 2 

Kabupaten lokus untuk Provinsi Bengkulu. Keberhasilan ini.atas kerjasama Dinas 

kesehatan dan jaringannya dengan BKKBN dan jaringannya, Organisasi Profesi serta peran 

LP LS dan masyarakat dalam meningkatkan cakupan ber KB pada Pasangan Usia Subur 

Walaupun sudah berhasil mencapai target namun dilapangan masih 

ditemukan hambatan dan kendala, diantaranya 

- Keterbatasan SDM terlatih/sudah terlatih namun tidak pernah ada refreshing 

pelatihan kembali,sementara Ilmu pengetahuan update terus 

- Sistem pencatatat dan pelaporan yang masih lemah karena hanya berdasarkan 

kunjungan ke Puskesmas tidak menjangkau seluruh fasyankes yang melayani 

Keluarga Berencana seperti: RS, Klinik Swasta dll 

- Sosial Budaya dimasyarakat/Presepsi di masyarakat masih menginginkan jumlah 

anak lebih dari 2 dan mengingikan jenis kelamin anak yang berbeda. 

- Sekelompok masyarakat tertentu yang masih menolak program KB 

- Program ASI ekslusif menghambat pencapaian progam KB Pasca salin 

- Belum pernah dilaksanakan audit kegagalan metode KB 

 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi, 

dilakukan : 

- Penguatan kerjasama LP,LS,Organisai profesi.Perangkat desa,PKK dan pihak    

          terkait lainnya 

- Penguatan pemberdayaan masyarakat 

- Penguatan dan Sinergitas Pencatatan dan pelaporan 

- Advokasi anggaran terkait kebutuhan refresing pelatihan bagi tenaga kesehatan, s 

         sarana prasarana, dll 

Secara umum kendala Pencapaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi, duantaranya : 

- Belum ada dukungan Alokasi anggaran untuk program kespro  

- Tidak ada refreshing pelatihan bagi nakes terlatih untuk program kespro  

- Kerjasama lintas program dan sektor yang masih belum optimal  
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- Tingkat rotasi pengelola program yang cukup tinggi 

- Masih kurang monev khususnya ke program kesehatan reproduksi 

- Kualitas pelayanan kespro belum sesuai dengan juknis yang ada walaupun secara 

kuantitas sudah memenuhi target  

 

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan di atas, Dinas Kesehatan 

Provinsi Bengkulu akan melakukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya : 

- Meningkatkan dan Advokasi terkait Program Kespro pada berbagai  pihak, terutama 

Pemerintah Daerah, LP/LS dan pihak terkait lainnya 

- Diharapkan tahun 2021 pelatihan-pelatihan bagi SDM kesehatan untuk program 

Kesehatan Reproduksi lebih ditingkatkan termasuk refreshing pelatihan bagi tenaga 

kesehatan yang sudah dilatih lebih dari 5 Tahun  

- Peningkatan dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang program 

kesehatan Reproduksi. 

- Meningkatkan kegiatan  monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis  ke Dinkes 

Kabupaten/Kota dan Puskesmas, dilaksanakan  secara berkelanjutan untuk  

pelaksanaan program kesehatan reproduksi. 

- Membuat surat himbauan Kadinkes untuk penguatan program kesehatan kespro  ke 

kab/ kota, meminalisir mutasi dan melaksanakan On Job Training sebagai suatu 

kewajiban  serta memberikan anggaran yang cukup untuk program kespro 

- Melakukan pemetaan capaian Program Kespro perKab/Kota untuk membuat rencana  

dan intervensi sesuai dengan masalah.  

- Melakukan pembinaan saat ada kegiatan monev/ lewat WA group 

- Mengusulkan kebutuhan kegiatan program kesehatan reproduksi 

- Mengusulkan dukungan anggaran dan kegiatan melalui dana Dekon, APBN, APBD. 

- Mengusulkan akan membina 1 puskesmas tiap kab menjadi puskesmas percontohan 

mampu pkrt sesuai dengan Juknis  

- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian kesehatan terkait program kespro 

 

 

 

E. Persentase Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan 

Lanjut Usia 

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap 

penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian serta peningkatan 

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir dari 68,6 tahun 
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pada tahun 2004, menjadi 69,8 tahun pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik 2005),  

dan menjadi 70,8 tahun pada tahun 2015 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS 

2013) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 72,2 tahun (2030-2035). Berdasarkan 

hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima besar 

Negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia, yang mencapai 18,1 Juta 

jiwa atau 7,6 % dari total penduduk. BPS tahun 2013 memproyeksikan, jumlah penduduk 

lanjut usia (60+) diperkirakan akan meningkat menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020, 

menjadi 33,7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 48,2 juta jiwa tahun 2035. 

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar, yang 

diawali pada tahun 1996 dengan ditetapkannya tanggal 29 Mei yang diperingati setiap 

tahun sebagai Hari Lanjut Usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat 

dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia sebagai landasan hukum keberadaan para lanjut usia.  Masalah utama 

bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena 

itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya 

peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya 

penyembuhan dan pemulihan.  

Program pembinaan kesehatan lanjut usia telah dikembangkan pada tahun 1986, 

sedangkan pelayanan geriatric di rumah sakit mulai dikembangkan sejak tahun 1988 oleh 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Dr. Kariadi di 

Semarang Jawa Tengah. Pada tahun 2000 Kementerian Kesehatan mulai 

mengembangkan konsep Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia, yang diawali dengan 

rencana pembangunan Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Santun Lanjut Usia di seluruh Indonesia. Konsep ini mengutamakan upaya pembinaan 

kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan di masyarakat untuk 

mewujudkan lanjut usia yang sehat, aktif, mandiri dan produktif, melalui upaya 

pembinaan yang intensif dan berkesinambungan dengan menggunakan wadah 

Kelompok Usia Lanjut (POKSILA) 

Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan seseorang mengalami 

perubahan fisik dan mental, spiritual ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang 

sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan sehingga diperlukan 

pembinaan kesehatan pada kelompok pra lanjut usia (45 - 59 thn) dan lanjut usia (60-69 

thn), serta lanjut usia resiko tinggi (+70 thn), bahkan sejak usia dini. Masalah kesehatan 

yang dialami oleh lanjut usia adalah munculnya penyakit degeneratif akibat proses 

penuaan, gangguan gizi (malnutrisi) penyakit infeksi serta masalah kesehatan gigi dan 

mulut. Program Kesehatan lanjut usia dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi 
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aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Strategi yang diterapkan untuk 

mencapai lanjut usia yang sehat adalah : 

- Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, produktif dan mandiri di lanjut usia 

- Meningkatkan akses masyarakat lansia untuk mendapatkan pelayanan yang  

       berkualitas  

- Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lintas program, lintas sektor, organisasi  

      profesi, institusi pendidikan, LSM dan swasta untuk pengembangan program lanjut   

      usia 

- Meningkatkan sosialisasi, advokasi dan komunikasi program lanjut usia 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM  yang terlibat dalam upaya kesehatan  

      lansia  

- Mengupayakan anggaran dari pemerintah, swasta dan masyarakat  

 

Program kesehatan lanjut usia di Puskesmas dilaksanakan dengan 

mengembangkan Puskesmas Santun Lanjut Usia dan Pelayanan Kesehatan Geriatri di 

Rumah Sakit. Pelayanan Kesehatan kepada lanjut usia dilakukan mulai dari tingkat 

masyarakat di kelompok-kelompok lanjut usia dan pelayanan di fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar dengan mengembangkan Puskesmas Santun Lanjut Usia serta 

Pelayanan Rujukannya di Rumah Sakit dengan membentuk Poli Geriatri.  

Pelayanan di Puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa 

mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi lanjut usia yang mempunyai masalah 

kesehatan. Puskesmas merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat, 

dimana Puskesmas dapat menyentuh langsung masyarakat ke tatanan keluarga dan 

masyarakat, dengan adanya jejaring Puskesmas di masyarakat seperti Posyandu, 

Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.  

Untuk dapat mengimplementasikan program maka kualitas tenaga kesehatan 

Puskesmas yaitu dokter dan perawat yang terlibat dalam pelayanan kesehatan lanjut 

usia ini perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan ini dapat dicapai salah 

satunya adalah melalui pelatihan teknis pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri bagi 

petugas Puskesmas. Selanjutnya Setiap tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut 

Usia Nasional (HLUN), dimana dapat digunakan sebagai momen untuk meningkatkan 

perhatian dan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan 

melakukan sosialisasi dan kampanye tentang lansia termasuk kesehatan lansia, serta 

persiapan untuk memasuki masa lansia yang sehat. Tahun ini kegiatan peringatan HLUN 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi akibat adanya pandemi COVID-19. Tahun 2020 

adalah tahun pertama dimulai diluncurkannnya Target dan Indikator RPJMN/Renstra 
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2020-2024 yang harus dicapai selama 5 Tahun ke depan.  

Salah satunya adalah RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024  tentang Pelayanan 

Kesehatan Lansia. Yaitu : 

 

 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia, 

dimana dalam pencapaiannya harus memenuhi ketiga kriteria Indikator Komposit, di 

bawah ini : 

1. Seluruh puskesmas membina posyandu lansia  di 50% desa di wilayah kerjanya 

2. Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan santun lansia 

3. Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di 

minimal 10% puskesmas dalam bentuk kegiatan: orientasi Program Perawatan Jangka 

Panjang bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal 

 

Dalam pelaporannya, Kabupaten/Kota mencapai target bila dapat memenuhi 

ketiga Indikator Komposit di atas. Jika ada satu saja yang belum terpenuhi, 

Kabupaten/kota belum dilaporkan sebagai Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan Lansia. Artinya Indikator RPJMN/Renstra yang menjadi acuan saat 

ini mengarahkan agar Pelayanan yang diberikan benar-benar berkualitas. 

Untuk mengevaluasi pencapaian Indikator di atas, Kementerian Kesehatan telah 

menentukan target sebagai acuan daerah untuk pencapaian keberhasilan Pelaksanaan 

Program Lansia, dan kemudian target tersebut dibreakdown lagi ke dapam target 

RPJMD Provinsi yang disusun berdasarkan situasi dan kondisi kemampuan Provinsi 

untuk mencapai target Nasional, yaitu : 

Target Indikator RPJMN Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

45 50 55 60 65 

Target Indikator RPJMN Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

45% 50% 55% 60% 65% 
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Selama ini dalam sisi penganggaran, program lansia belum mendapatkan porsi 

yang besar sebagaimana Program yang lainnya, itu dikarenakan belum ada Renstra atau 

RPJMN yang menjadi bahan untuk advokasi. Sekarang Program Lansia sudah masuk 

dalam Renstra/RPJMN 2020-2024 serta Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan kabupaten/Kota No. 4 Tahun 2029. Itu artinya pengambil kebijakan wajib 

mengupayakan anggaran untuk mendukung percepatan pencapaian indikator pelayanan 

Lansia. 

Untuk mencapai target yang diinginkan sangat perlu dukungan seluruh pihak 

untuk memberikan kontribusi, solutif dan inovatif agar jumlah kematian ibu dan 

kematian neonatal dapat menurun, serta terjadi peningkatan kesehatan lansia sehingga 

dapat meningkatkan usia harapan hidup sebagai bagian dari penilaian terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pencapaian indikator program ini  tidak 

hanya peran dari Pemerintah Pusat namun juga adanya dukungan dari daerah yaitu 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program hendaknya dilaksanakan secara 

komprehensif dan terintegrasi antara pusat dan daerah agar dapat tercapai suatu kinerja 

yang optimal.  

Namun Pada Bulan Maret Tahun 2020 bersamaan dengan diluncurkan dan mulai 

diterapkannya Indikator RPJMN dan renstra 2020-2024,  Indonesia mengalami pandemi 

wabah covid-19 yang diikuti dengan diberlakukannya tanggap darurat serta pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). Hal ini tentunya sangat berdampak pada pelaksanaan 

program kesehatan masyarakat khususnya Program Kesehatan lansia, karena Lansia 

menjadi sasaran yang sangat diperhatikan pemerintah agar terhindar dari penularan 

covid-19. Namun demikian, program prioritas nasional kesehatan masyarakat harus tetap 

dilaksanakan, . Intervensi tetap harus dilakukan dengan penyesuaian saat Pandemi 

Covid-19 agar zona merah kematian ibu dan neonatal, serta kematian lansia akibat 

covid-19 tidak semakin parah dan zona kuning/hijau tidak menjadi merah. 

 Penanggung jawab, pengelola program lansia perlu memahami dan 

menindaklanjuti Kebijakan program lansia selama masa Pandemi covid -19 dan masa 

new normal karena COVID-19 adalah penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh 

human corona virus (SARS-COV-2, yang disebut virus COVID-19), yang menyebabkan 

kematian lebih tinggi pada orang berusia 60 tahun daripada orang dengan penyakit 

kronis seperti penyakit kardiovaskular, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), diabetes 

dan kanker (WHO, 2020).  
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Berdasarkan data Kemenkes RI (kondisi 7 Mei 2020), kasus kematian karena 

COVID-19 semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Data menunjukkan 

bahwa proporsi kasus yang meninggal pada usia 45-54 tahun sebesar 8%, meningkat 

menjadi 14% (kelompok usia 55-64 tahun), dan 22% pada usia 65+ tahun. Hal tersebut 

membuktikan bahwa lansia merupakan kelompok yang paling rentan dengan risiko 

kematian yang lebih tinggi. Mereka akan menghadapi risiko besar jika pergi ke layanan 

kesehatan, padahal di sisi lain sebagian besar lansia memiliki komorbid atau penyakit 

kronis degeneratif yang membutuhkan pengobatan rutin dalam jangka panjang. 

Sebagian lansia juga dapat mengalami kesulitan untuk merawat diri mereka sendiri dan 

bergantung pada keluarga atau pengasuh/caregiver. Selain itu, lansia yang ada di 

berbagai wahana Perawatan Jangka Panjang/PJP hidup berdekatan satu sama lain dan 

dirasa sulit untuk menerapkan physical/sosial distancing. Hal ini merupakan tantangan 

tersendiri yang harus dihadapi lansia dan keluarga dalam kondisi darurat bencana non 

alam ini. 

Kebijakan tersebut sesuai Surat Edaran Dirjen Kesmas No. HK.02.02/11/509/2020 

Tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Era Pandemi. Dimana pada point E 

disampaikan tentang Kebijakan Pelayanan kesehatan Lansia masa Pandemi Covid-19 dan 

masa Adaptasi Kebiasaan baru yaitu : 

1. Kegiatan posyandu lansia ditunda, pemantauan kesehatan lansia dan promosi 

kesehatan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh 

2. Memantau Kesehatan lansia resiko tinggi, Lansia dengan penyakit 

kronis/degeneratif, lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan 

melalui kunjungan rumah 

3. Pelayanan kegawatdaruratan, Rawat jalan  dan rawat inap di Puskesmas 

memberikan prioritas dan akses yang aman bagi lansia 

Strategi Pelaksanaan kegiatan : 

- Tunda pelaksanaan Posyandu  Lansia sampai ada komando  dari Pemerintah Pusat 

dan  Pemda dengan menerapkan  protokol Covid-19 

- Tunda pemeriksaan kesehatan  rutin pada lansia kecuali kondisi  darurat 

- Sebagaimana penyakit kronis  pelayanan obat bagi peserta  program rujuk balik 

(PRB)  untuk kebutuhan 2 bulan 

- Penyuluhan kesehatan,  pemantauan berkala dilakukan  via telepon atau secara 

online 

 



 

 89 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

Untuk dapat mengimplementasikan program pelayanan kesehatan lansia agar 

dapat berkualitas maka kualitas tenaga kesehatan Puskesmas yaitu dokter dan perawat 

yang terlibat dalam pelayanan kesehatan lanjut usia ini perlu ditingkatkan. Peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan ini dapat dicapai salah satunya adalah melalui pelatihan teknis 

pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri bagi petugas Puskesmas. Namun sejak 

tahun 2016 dalam penganggaran APBN sesuai menu pusat tidak lagi diusulkan Pelatihan 

tapi dalam  bentuk Orientasi. Pada pelaksanaannya karena Provinsi membutuhkan 

Tenaga kesehatan terlatih, kegiatan Orientasi di sampaikan dalam bentuk Pelatihan, 

dimana hari, dan jam pembelajaran juga materi yang disampaikan sama dengan 

pelatihan. Atas kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,  

 

Tenaga kesehatan yang sudah terorientasi adalah tenaga kesehatan terlatih pelayanan 

lansia ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

Bengkulu yang menyatakan bahwa peserta telah mendapatkan orientasi pelayanan 

kesehatan lansia dan dapat dimasukkan sebagai SDM terlatih/terorientasi. 

Berikut Distribusi jumlah tenaga kesehatan yang sudah dilatih Kesehatan Lanjut Usia 

dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Dilatih dan Orientasi Kesehatan Lansia di Provinsi 

Bengkulu  Tahun 2016-2021 

 

 

 

No 

 

 

 

KABUPATEN 

 

Jumlah 

Nakes 

dilatih 

Tahun 

2015 

Jumlah 

Nakes 

dilatih 

Tahun 

2016 

Jumlah Nakes 

dilatih Tahun 

2017 

Jumlah 

Nakes dilatih 

Tahun 

2018 

1 Kota Bengkulu - 13 orang 8 orang 14 

2 BengkuluSelatan - 12 orang 6 orang 6 

3 Rejang Lebong - 10 orang 6 orang 6 

4 Bengkulu Utara - 13 orang 6 orang 6 

5 MukoMuko - 11 orang 6 orang 6 

6 Kepahiang - 13 orang 6 orang 6 

7 Seluma - - 6 orang 6 

8 Kaur - 13 orang 6 orang 6 

9 Lebong - 13 orang 6 orang 6 
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10 Bengkulu Tengah - 13 orang 6 orang 6 

11 Provinsi - 8   orang - 7 

 
Jumlah 

-     133 

orang 

50 orang 75 orang 

           Sumber : Laporan Program Kesga & Gizi kab/ Kota 

Sampai dengan tahun 2021, Provinsi sudah memiliki Tenaga Kesehatan 

terlatih/terorientasi sebanyak 253 orang Yang tersebar di Kabupaten/Kota. Namun 

berdasarkan laporan di Kabupaten/kota tenaga kesehatan yang sudah terlatih atau 

terorientasi tersebut banyak yang sudah dipindahtugaskan. Selain itu Jumlahnya sangat 

terbatas dan sasaran yang dilayani cukup banyak. Bila dilihat dari SDM yang dimiliki, 

Kabupaten/Kota harus dapat mengembangkan kembali kepada Puskesmas atau Tenaga 

Kesehatan lainnya, agar pelayanan kesehatan lansia lebih berkualitas dan juga menjadi 

solusi dengan tidak adanya anggaran Provinsi atau Kabupaten untuk melatih atau 

mengorientasikan pelayanan lansia. Selain itu dapat mengeluarkan edaran kepada 

Tenaga kesehatan yang sudah terlatih agar dapat melakukan transfer ilmu bila dipindah 

tugaskan. Ini menjadi solusi permasalahan tingginya rotasi atau mutasi pengelola atau 

penanggung jawab program. 

Evaluasi Renstra Kementerian Kesehatan dan RPJMN Tahun 2020 sd 2024, 

Provinsi Bengkulu sudah berhasil mencapai target Indikator Program. Walaupun 

Indikator ini baru dilaksanakan dengan Definisi Operasional yang baru ditambah dengan 

adanya Pandemi yang sedang melanda masyarakat karena pelayanan kesehatan lansia 

sudah menjadi pelayanan rutinitas Puskesmas sehingga tetap melakukan  pelayanan 

walaupun ada berdampak pada pencapaian program karena buka dan tutup zona merah 

akibat covid-19. Dengan berbagai upaya Puskesmas, Kabupaten serta semangat lansia 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Inovasi Program yang telah dilakukan. 

Kendalanya masih ada pemahaman dari para penanggung jawab dan pengelola program 

untuk mendapatkan cakupan dengan kebijakan yang ada saat ini..  

 

 

Berikut evaluasi Program kesehatan Lansia  : 

 Indikator Capaian Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lansia  

Capaian Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lansia di Provinsi 

Bengkulu menurut Kabupaten/Kota dapat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik. 1..Persentase Kab/Kota Melaksanakan Yankes  Lanjut Usia Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan evaluasi monev komdat Kementerian Kesehatan  bahwa Provinsi 

Bengkulu untuk kabupaten/kota melaksanakan yankes lanjut usia sudah berhasil dalam 

pencapaian target 100%. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan pelaksanaan 

Program, Lintas Program dan Lintas Sektor terkait. Bila dilihat dari Tabel di Bawah ini, 

Seluruh kabupaten juga pencapaoannya 100% artinya Kabupaten/Kota sudah memenuhi 

kriteria indikator Komposit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Persentase Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Lansia 

Tahun 2021 

Target 45% 
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Target Renstra  2021: 50%  
Target Renstra 2022: 55%  
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No  Kabupaten  

Seluruh puskemas 

membina posyandu 

lansia di 50% desa di 

wilayah kerjanya  

Minimal 50% puskesmas 

menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan santun lansia   

Kabupaten/Kota 

melaksanakan program 

perawatan jangka panjang 

bagi lansia minimal di 10% 

puskesmas ( Ya = 1| Tidak 

= 0 )  

A

B

S

  

%  
A

BS  
%  

 

1 
BENGKULU SELATAN  

1

4 
100% 

                      

14  
100% 1 

2 
REJANG LEBONG  

2

1 
100% 

                      

21  
100% 1 

3 
BENGKULU UTARA  

2

2 
100% 

                      

22  
100% 1 

4 
KAUR  

1

6 
100% 

                      

16  
100% 1 

5 
SELUMA  

2

2 
100% 

                      

22  
100% 1 

6 
MUKOMUKO  

1

7 
100% 

                      

17  
100% 1 

7 
LEBONG  

1

3 
100% 

                      

13  
100% 1 

8 
KEPAHIANG  

1

4 
100% 

                      

14  
100% 1 

9 
BENGKULU TENGAH  

2

0 
100% 

                      

20  
100% 1 

10 
KOTA BENGKULU  

2

0 
100% 

                      

20  
100% 1 

Total  

1

7

9 

100% 
                   

179  
100% 10  

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat Seluruh Kabupaten/Kota sudah mencapai target 

100%. Artinya memenuhi ketiga Indikator Komposit di atas. Penjelasan masing-masing 

Indikator Komposit diuraikan dibawah ini 

 

 Jumlah puskemas membina posyandu lansia di 50% desa di wilayah kerjanya 

Pelaksanaan posyandu lansia ditujukan untuk mendekatkan akses lansia terhadap 

pelayanan kesehatan, dan Kegiatan ini sudah lama dilaksanakan. Dari table di atas 

terlihat semua Kabupaten sudah 100% pencapaiannya. Artinya di setiap Puskesmas sudah 

memiliki Posyandu Lansia di minimal 50 desa yang ada diwilayah kerjanya., sebanyak 179 

Puskesmas dengan 1627 Posyandu Lansia Aktif seProvinsi Bengkulu. Artinya provinsi 

Bengkulu sudah mencapai target Nasional maupun provinsi untuk Indikator ini. 
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Pencapaian Puskesmas membina posyandu lansia sudah 100% sesuai target 

RPJMN/renstra 100%  

Keberhasilan pencapaian Indikator Komposit ini karena provinsi Bengkulu sudah 

memiliki Tenaga Keshatan yang terorientasi /terlatih Pelayanan Lansia, adanya sarana 

prasarana, dukungan anggaran untuk pelaksanaan Posyandu, Peran Lintas Program 

seperti Promkes dalam menngerakkan lansia untuk ke Posyandu lansia, dan Lintas 

program terkait lainnya serta dukungan Lintas sektor dalam menyelenggarakan 

posyandu lansia.  

Walaupun sudah berhasil, namun dilapangan masih ditemukan beberapa kendala 

seperti  

- Tidak semua sasaran memanfaatkan posyandu lansia atau akses pada pelayanan 

kesehatan. Hal ini dikarenakan Masih adanya daerah terpencil yang memerlukan 

waktu khusus pengelola Lansia menyelenggarakan Posyandu/ ada bberapa sasaran 

yang berada di Kebun jauh dari tempat pelaksanaan posyandu,  

- masih belum maksimalnya penggerakan lansia untuk ikut Posyandu,  

- Keterbatasan anggaran terutama untuk menjangkau sasaran di daerah sulit,  

- belum maksimalnya integrasi program Lansia dengan Posbindu di Seksi PTM 

yang seharusnya bisa bekerja berdampingan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan pelaporan, dan lain-lainnya.  

- Belum maksimalnya integrasi program yang terlibat dalam posyandu Lansia,  

- Selain ini ada juga permasalahan dimana menurut Puskesmas sudah dilakukan namun 

tidak tercatat dan terlaporkan di tingkat Kabupaten.  

- Minimnya pemahaman pengelola program dengan Program lansia dan definisi 

operasional pencatatan Program Lansia.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mangurangi kendala/hambatan yang dihadapi : 

- Bimtek berkala,  

- penguatan pencatatan dan pelaporan,  

- mapping sasaran real untuk dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam Posyandu 

Lansia,  

- Upaya inovasi untuk menggerakkan sasaran ke posyandu lansia 

 

 

 Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia 

Puskesmas Santun Lansia adalah program prioritas Kemenkes dalam   

penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lanjut Usiadi Puskesmas yang dilaksanakan 
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secara komprehensif meliputi  upaya promotif, preventif kuratif,  rehabilitatif dan 

rujukan kepada Lanjut Usia, dilakukan secara proaktif, baik,sopan, memberikan 

kemudahan  dan dukungan bagi Lanjut Usia. Dimana prinsip penyelenggaraannya adalah 

: 

- Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas 

- Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana  yang 

aman dan mudah diakses 

- Memberikan dukungan/ bimbingan pada lanjut usia dan keluarga secara 

berkesinambungan (continum of care)  

- Melakukan pelayanan secara pro-aktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin 

sasaran lanjut usia  yang ada di wilayah kerja Puskesmas --- > Posyandu Lansia 

- Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup  

- Melakukan kerjasama dengan lintas sektor, termasuk organisasi kemasyarakatan dan 

dunia usaha dengan asas kemitraan 

 

Penerapan Puskesmas santun Lansia di Provinsi Bengkulu baru dimulai pada tahun 

2016, dengan mengorientasikan kepada tenaga kesehatan tentang Puskesmas Santun 

Lansia. Pada tahun 2017 baru diperoleh beberapa Puskesmas santun Lansia di 

kabupaten/Kota.  

Dari tabel di atas, untuk indikator Puskesmas menyelenggarakan pelayanan 

santun lansia, capaian Provinsi Bengkulu sudah mencapai target Nasional Tahun 2021.  

Sudah 10 Kabupaten yang seluruh Puskesmasnya sudah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan santun lansia, dengan pencapaian 100% (179 puskesmas).  

 Keberhasilan Pelaksanaan program ini karena sudah cukup banyak Tenaga 

Kesehatan yang diorientasikan tentang Puskesmas Santun Lansia, dan adanya kewajiban 

untuk menerapkan di Puskesmas kabupaten/Kota, selain itu di beberapa 

Kabupaten/Kota mendapatkan dukungan dari pemerintah Daerah dan berbagai pihak 

terlait lainnya. 

 Namun dalam pelaksanaan dilapangan hasil konfirmasi ke Kabupaten/Kota 

masih ditemukan kendala dimana  

- Puskesmas belum memiliki Ruang khusus,  

- Tenaga Kesehatan terlatihnya pindah tugas dan belum di transfer ilmu kepada 

pengelola baru.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas,  

- perlu peningkatan kapasitas SDM sudah merencanakan untuk  

     mengorientasikan/penguatan program lansia ke Kab/Kota/Puskesmas dan  
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     jaringannya. 

- Advokasi,Koordinasi LP,LS dan Pihak terkait lainnya 

- Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui promkes 

 

 Kabupaten/Kota melaksanakan program perawatan jangka panjang bagi lansia minimal 

di 10% puskesmas  

Program perawatan jangka panjang adalah system kegiatan terpadu yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan (tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain) 

dibantu oleh caregiver. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lansia yang 

tidak sepenuhnya mampu merawat diri dapat menjaga kualitas tertinggi kehidupannya 

sesuai dengan keinginannya, dan memiliki kebebasan, otonomi, partisipasi, pemenuhan 

kebutuhan pribadi serta kemanusiaan 

Sasaran langsung dilaksanakannya Orientasi Pedoman ini adalah  Puskesmas dan 

petugas kesehatan di Puskesmas dan Sasaran tidak langsungnya adalah Petugas 

kesehatan di institusi pelayanan PJP lainnya, pengajar dan peserta didik di institusi 

pendidikan kesehatan, organisasi profesi. Puskesmas untuk melaksanakan dan 

mengembangkan pelayanan PJP bagi lansia serta bekerjasama dengan pihak terkait 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Manfaat PJP bagi keluarga: meningkatkan 

hubungan dan ketahanan keluarga, mengurangi beban keluarga. Manfaat PJP bagi 

Lansia: meningkatkan harga diri dan kualitas hidup sehingga merasa bermartabat, 

mengurangi rasa sakit dan mencegah kecelakaan, mencegah komplikasi penyakit atau 

disabilitas, menghindari terjadinya kekerasan, mempertahankan tingkat kemandirian 

dan mengurangi ketergantungan. Puskesmas berkewajiban melakukan pembinaan 

kepada posyandu lansia/kelompok lansia atau langsung ke caregiver agar dapat 

melaksanakan pelayanan PJP yang baik. Puskesmas juga harus melakukan pembinaan 

dan berkoordinasi yang baik dengan wahana pemberi pelayanan PJP di wilayahnya 

untuk memastikan pelayanan PJP sesuai dengan regulasi, kompetensi dan kewenangan 

yang berlaku serta mendapatkan data dan laporan yang diperlukan. 

Bila dilihat dari tabel di atas, seluruh Kabupaten sudah mengorientasikan kepada 

minimal 10% semua kabupaten melaksanakan Orientasi Perawatan Jangka Panjang. 

Namun belum maksimal   

 

Secara Umum permasalahan pelaksanan pelayanan kesehatan yang dialami  di Provinsi 

Bengkulu secara berjenjang diantaranya : 

- Walaupun Program Kesehatan Lanjut Usia sudah masuk dalam 
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RPJMN/RPJMD/Renstra 2020-2024 juga SPM dan artinya dasar hukum sudah kuat 

dalam pengajuan anggaran baik APBN/APBD, namun pada kenyataannya dilapangan, 

tetap belum benjadi prioritas, dan porsinya sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

Program lainnya. 

- Belum semua kabupaten melaksanakan Orientasi perawatan jangka Panjang 

- Pandemi covid 19 cukup berdampak terhadap pencapaian indikator program dan 

terhambatnya beberapa kegiatan lansia. Seperti Posyandu lansia tidak dilakukan pada 

masa pandemi karena lansia sangat beresiko terhadap covid 19 sampai ada Kebijakan 

dan Pertimbangan daerah masing-masing, Pelayanan lansia di tingkat puskesmas 

tidak maksimal dilaksanakan termasuk untuk melaksanakan Orientasi PJP terkendala 

- Masih kurangnya refreshing pelatihan/update  program. Karena pandemi masih 

dirasa kurang maksimal sosialisasi yang diberikan melalui virtual atau telekonsultasi 

- Untuk mencapai indikator utama, tergantung pada pencapaian indikator 

kompositnya, sementara untuk menyelesaikan semua indikator komposit 

memerlukan peran dari lintas program, lintas sektor dan pihak terkait tidak bisa 

hanya diselesaikan oleh program kesga saja 

- Tingkat rotasi dan Mutasi cukup tinggi terutama Nakes terlatih dan pengelola 

Program yang ada di Program Kesga baik di tingkat Puskesmas maupun Kabupaten. 

Begitu juga Pengelola Program banyak yang baru di awal tahun termasuk para 

Penanggung jawab Program.  

- Belum semua Pengelola Program Kabupaten/Kota dan Puskesmas memahami Definisi 

Operasional pelaporan Renstra dan RPJMN 2020-2024 karena Sosialisasi baru 

diberikan melalui Vicon dan media whatsupp grup yang dirasa belum maksimal, 

termasuk pemahaman melaksanakan program pada masa Pandemi untuk mencapai 

cakupan Indikator. (juga terkendala gangguan sinyal di daerah) 

- Jaringan Informasi dan Telekomunikasi belum semuanya terjangkau di Puskesmas 

termasuk di Dinkes Kabupaten dimana pelayanan kesehatan program Kesmas wajib 

dilaporkan secara Online ke Pusat juga selama masa Pandemi banyak program yang 

harus diorientasikan secara virtual  

- Kurangnya anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan Monev ataupun Pembinaan 

berjenjang dari provinsi/Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Program Lansia, 
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terutama saat ini adalah tahun pertama diluncurkannya Indikator Renstra dan RPJMN 

2020-2024 dimana Puskesmas harus terus di lakukan pembinaan dan disosialisasikan 

Update program masa agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar/juknis  

- Masih ada beberapa daerah yang aksesnya jauh dari Fasyankes (Daerah Terpencil 

Perbatasan dan Kepulauan)sehingga mempersulit Nakes akses menuju wilayah 

tersebut ataupun sebaliknya  

- Dalam pelaksanaan Program Lansia lebih dominan dilakukan oleh OPD lain (Dinsos, 

BKKBN, PP3A, dan Posbindunya PTM), kerjasama ini belum maksimal dilakukan. 

- Sarana Prasarana dan peralatan pendukung program Lansia masih kurang (Ruangan, 

Lansia Kit, Kursi Roda dll)  

- Dalam hal kerja sama Lintas Program pada Kegiatan Program Lansia antara Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota sudah berjalan dengan baik, akan 

tetapi koordinasi antara Dinas Kesehatan dan RS di Kab/Kota belum berjalan dengan 

baik, karena keterbatasan dana untuk melakukan koordinasi dan pembinaan oleh 

Dinas Kesehatan Kab/Kota 

Untuk meminimalisir permasalahan di atas, kementerian kesehatan 

merekomendasikan beberapa hal yang dapat diupayakan di daerah : 

 

1. melaksanakan pengembangan program PJP bagi lansia kepada semua puskesmas di 

wilayah binaannya sesuai anggaran yang tersedia atau penguatan bagi puskesmas 

yang sudah melakukan program PJP bagi Lansia  

2. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pemangku kebijakan baik di tingkat 

provinsi, kabupaten/kota untuk mendukung implementasi program pelayanan 

kesehatan lansia termasuk program perawatan jangka panjang bagi lansia melalui 

regulasi dan pembiayaan sesuai kebutuhan  

3. Melakukan sosialisasi dan membangun jejaring kemitraan (Lintas Program, Lintas 

Sektor terkait, Organisasi Profesi (seperti PPNI, IDI, dan lain-lain), LSM, Swasta, 

Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat) untuk 

melaksanakan keterpaduan pelayanan kesehatan lansia khususnya  untuk 

peningkatan kapasitas caregiver informal 

4. Tetap memberikan pelayanan kesehatan lansia; memantau kesehatan lansia resti, 

dengan penyakit kronis, lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan 

ketergantungan melalui kunjungan rumah; dengan memperhatikan protap 
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pencegahan COVID-19 

5. Pelayanan kegawatdaruratan, rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas/Rumah sakit 

memberikan prioritas dan akses yang aman bagi lansia  

6. PJ Menyampaikan Pelaporan tepat Waktu secara berjenjang dan sudah dilakukan 

Analisa dan di yakini validitasnya (PJ PuskesmasPJ Dinkes Kab/KotaPJ Dinkes 

PrvinsiKemenkes)  

7. Tingkatkan Pemahaman Juknis atau DO pencatatan Program,  

8. Data yang dilaporkan sesuai dengan Juknis atau DO Program, kecuali ada beberapa 

hal terkait Kebijakan pencatatan dan Pelaporan Selama masa Pandemi dan menuju 

Adaptasi Baru  

9. Tingkatkan Kualitas Data 

10. Segera tingkatkan cakupan pelayanan dengan berpedoman pada kebijakan 

kemenkes pada masa Pandemi dan menuju Adaptasi (Tumpang Kegiatan salah satu 

solusi untuk kegiatan yang tidak memiliki Anggaran,dll) 

11. Melakukan feedback laporan termasuk memberikan Berjenjang  

12. Mapping capaian Program, Analisa Masalah dan Susun Strategi Perbaikan secara 

berkala  

 

III. PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 

A. Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja 

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dengan baik adalah yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Minimal 30% Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota  melaksanakan kesehatan 

kerja, sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi factor  

 risiko di tempat kerja, atau penggunaan APD, atau APAR,    

 atau pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas) 

2)  Deteksi dini PTM dan atau pencegahan PM/PAK pada pekerja  

 puskesmas 

a. 3) Pemberdayaan masyarakat kelompok pekerja informal (POS  

           UKK) 

b) Tersedianya SK/SE yang mendukung pelaksanaan upaya           

             kesehatan di tempat. 

b. c)       Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal  

c. OGRAM/ 

INDIKATOR RENSTRA/RPJMN PROGRAM KESEHATAN KERJATAHUN 2020 – 2024 
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Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja 

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan olahraga 

 

INDIKATOR BERDASAKAN TINGKAT ADMINISTRASI 

1. PUSKESMAS 

 Melaksanakan kesehatan kerja internal dan eksternal 

 Tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja. 

 

2. KABUPATEN/KOTA 

           30% Pusk yang melaksanakan kesehatan kerja 

• Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja internal dan eksternal. 

• Kebijakan yang ada.  

• Tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja. 

 

3. PROVINSI 

           70% kab yang melaksanakan kesehatan kerja 

• Kabupaten yang dibina  

• Kebijakan yang ada  

• Intervensi/inovasi yang ada  

 

Untuk capaian program kesehatan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada 

tahun 2021 adalah 30% kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja, dari target 65%, 

yaitu kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan kota Bengkulu. Ini dapat 

digambarkan pada tabel di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik  
Capaian Program Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu  

Tahun 2021 
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Sedangkan untuk data capaian di kabupaten/kota dan puskesmas yang 

kami rekap pada dashboard provinsi dan kabupaten/kota di aplikasi SITKO adalah 

sbb: 

Tabel 5.4 
Rekapan Capaian Program Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 

Tahun 2021 
 

 
 

NO 

 
KABUPATEN/K
OTA 

KABUPATEN/
KOTA 

MELAKSANAK
AN 

KESEHATAN 
KERJA 

TAEGET 
PUSKESMAS 

YG  
MELAKSANA

KAN 
KESEHATAN 

KERJA 

PUSKESM
AS YG  

MELAKSA
NAKAN 

KESEHAT
AN KERJA 

% 
PUSKESM

AS YG  
MELAKSA

NAKAN 
KESEHATA

N KERJA 
TARGET 65% 54 54 30% 

1 BENGKULU 
SELATAN 

0 4 6 42,90% 

2 REJANG 
LEBONG 

10% 6 11 52,40% 

3 BENGKULU 
UTARA 

10% 7 20 90,90% 

4 KAUR 0 5 3 18,80% 

5 SELUMA 0 7 5 23% 

6 MUKO MUKO 0 5 10 58,80% 

7 LEBONG 0 4 6 46,20% 

8 KEPAHIANG 0 4 1 7,10% 
9 BENGKULU 

TENGAH 
0 6 14 70,00% 

10 KOTA 
BENGKULU 

10% 6 11 55,00% 

0
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 PROVINSI 30.00% 54 87 70.00% 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : di Provinsi Bengkulu 

kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja masih di bawah target 65% yaitu 

30% kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja antara lain kabupaten Rejang 

Lebong, Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu sedangkan untuk puskesmas yang 

melaksanakan kesehatan kerja sudah di atas target 30% yaitu 70% puskesmas 

melaksanakan kesehatan kerja. 

 

 

B. jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga  

 

Tabel 5.5 
Data Capaian Pelaksanaan Kesehatan Olahraga Berdasarkan Dashboard Aplikasi 

SITKO Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
 

No 
Kabupaten/ 

kota 
Jml 

PKM 

Jml PKM 
Yg 

melaksnkn 
Kesor 

% PKM 
Yg 

melaks 
Kesor 

Kelompok 
Olahraga 

Binaan 

CJH yg 
diperiksa 

Kebugaran 
Jasmani 

CJH 
yg 

dibina 
PKM 

1 
Bengkulu 
Selatan 

14 2 14,3 143 0 2 

2 
Rejang 
Lebong 

21 1 5 634 453 5 

3 
Bengkulu 
Utara 

22 17 77,3 1140 471 4 

4 Kaur 16 1 6,33 281 107 1 
5 Seluma 22 4 18 225 171 4 
6 Mukomuko 17 0 0 387 415 7 
7 Lebong 13 2 15,4 37 92 9 
8 Kepahiang 14 0 0 326 0 0 

9 
Bengkulu 
Tengah 

20 0 0 264 2 1 

10 
Kota 
Bengkulu 

20 12 60 112 256 3 

  Provinsi  179 39 10 3549 1967 36 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 2 kabupaten yang sudah 

mencapai target 60% puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan olahraga yaitu 

Kabupaten Bengkulu Utara (77,3%) dan Kota Bengkulu ( 60%). Dapat dilhat juga 

bahwa masih ada di kabupaten itu semua puskesmasnya yang belum melaksanakan 

kesehatan olahraga (0%) yaitu kabupaten Mukomuko, Kepahiang dan Bengkulu 

Tengah. Kalau dilihat dari data capaian ini masih banyak puskesmas yang belum 

melaksanakan kesehatan olharaga kemungkinan ini terjadi yang pertama karena 
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sudah 2 tahun ini masa pandemic covid 19 jadi kegiatan di luar gedung yang sifatnya 

mengumpulkan orang banyak di batasi. Yang kedua ada puskesmas yang sudah 

melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga tapi tidak melakukan pelaporan melalui 

sitko dengan alasan sinyal atau karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. 

Untuk kelompok  Olahraga binaan sudah ada sebanyak 3549 kelompok se 

provinsi Bengkulu. Yang tertinggi ada di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1.140 

kelompok Olahraga Binaan. Terendah ada di Kabupaten Lebong sebanyak 37 

kelompok Olahraga Binaan. 

Untuk Calon Jemaah Haji yang diperiksa kebugaran Jasmani ada 1967 orang 

yang diperiksa dan yang dibina di puskesmas hanya 36 orang. Masih ada kabupaten 

yang 0 capaiannya dikarenakan belum mengisi data, padahal setiap kabupaten sudah 

dilaksanakan pembinaan kebugaran jasmani di setiap kabupaten. 

 

IV. PENYEHATAN LINGKUNGAN 

A. Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 

 
Desa yang melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang sudah melakukan pemicuan, 

mempunyai tim kerja masyarakat/natural leader, dan telah mempunyai rencana kerja 

masyarakat. 

TABEL 4.1 
DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN STBM PROVINSI BENGKULU 

TAHUN 2021 
 

 
NO 

 
KABUPATEN/ 

KOTA 

 
JUMLAH 

DESA/KELURA
HAN 

JUMLAH 
DESA YANG 

MELAKSANA
KAN STBM 

1 BENGKULU SELATAN 159 145 
2 REJANG LEBONG 156 141 
3 BENGKULU UTARA 229 223 
4 KAUR 195 141 
5 SELUMA 200 133 
6 MUKOMUKO 152 151 
7 KEPAHIANG 120 94 
8 LEBONG 104 104 
9 BENGKULU TENGAH 143 101 
10 KOTA BENGKULU 67 67 
 PROVINSI 1.525 1.300 

Sumber data : Rekapitulasi data STBM, 2021 
 

Grafik 4.1 
Target dan Realisasi 

Indikator Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM 
Tahun 2021 
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Pada tahun 2021, target indikator Jumlah desa yang melaksanakan STBM sebesar 

1.525 desa/kelurahan. Realisasi indikator tersebut sebesar 1.300 desa/kelurahan. 

Capaian kinerja indikator sebesar 85,13 %. 

 
 

TABEL 4.2 
DESA/KELURAHAN OPEN DEFECATION FREE (ODF) 

PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

 

 
NO 

 
KABUPATEN/ 

KOTA 

 
JUMLAH 

DESA/KELURA
HAN 

 
JUMLAH 

DESA ODF 

1 BENGKULU SELATAN 159 72 
2 REJANG LEBONG 156 69 
3 BENGKULU UTARA 229 62 
4 KAUR 195 51 
5 SELUMA 200 51 
6 MUKOMUKO 152 66 
7 KEPAHIANG 120 60 
8 LEBONG 104 12 
9 BENGKULU TENGAH 143 49 
10 KOTA BENGKULU 67 67 
 PROVINSI 1.525 559 

  Sumber data: Rekapitulasi data STBM, 2021 
 
 
 
 
 

Grafik 4.2 
Realisasi 

Indikator Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) 
Tahun 2016 s.d 2021 
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Pada tahun 2021, target indikator Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) 

mengalami peningkatan, apabila di akumulatifkan desa/kelurahan yang ODF sebanyak 

559 desa Capaian kinerja indikator sebesar 36,66 %. 

 

B. Jumlah Kabupaten/ Kota sehat (KKS) 

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan dengan mendapatkan masyarakat 

sebagai pelaku pembangunan, yaitu melalui pembentukan atau pemanfaatan Forum 

Kota atau nama lainnya yang disepakati masyarakat, dengan dukungan pemerintah 

daerah dan mendapatkan fasilitasi dari sektor terkait melalui program yang telah 

direncanakan daerah. Setiap Kabupaten/Kota menetapkan kawasan potensial, sebagai 

“ entry point ”, yang dimulai dengan kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat, 

kemudian berkembang dalam satu kawasan atau aspek yang lebih luas. 

 

Pelaksana Kegiatan Kabupaten/ Kota Sehat : 

1. Penanggung jawab di tingkat kabupaten/Kota adalah Keua Tim Pembina KKS dan 

Ketua Forum KKS 

2. Penanggung jawab di tingkat kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi KKS 

3. Penanggung jawab di tingkat desa/ kelurahan adalah Ketua POKJA KKS. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3 
Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Sehat  Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
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No Kabupaten/Kota 

SK Tim 
Pembina 

KKS 

SK Forum 
KKS 

Tim 
Pembina 

dan Forum 
Verifikasi  Tim 

Pembina 
mempunyai 

Rencana 
Kerja KKS Provinsi 

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Sudah Belum 

1 Bengkulu Selatan V - V - V - - V 

2 Rejang Lebong V - V - V - - V 

3 Bengkulu Utara V - V - V - - V 

4 Kaur V - V - V - - V 

5 Seluma - V 

 

V 

 

V - V 

6 Muko Muko V - V - V - - V 

7 Lebong V - V - V - - V 

8 Kepahiang - V 

 

V 

 

V - V 

9 Bengkulu Tengah - V 

 

V 

 

V - V 

10 Kota Bengkulu V - V - V - V - 

 
Provinsi 7 3 7 3 7 3 1 9 

 
Dari tabel diatas terdapat 3 Kabupaten dengan capaian indikator masih jauh 

dibawah target yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Seluma dan Kepahiang, dan 7 

Kabupaten/Kota sudah mencapai target yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 

Utara, Bengkulu Selatan, Muko Muko, Lebong, Kaur dan Kota Bengkulu. Sedangkan 

Untuk tingkat Provinsi dengan capaian sebesar 7 sudah mencapai target yang ditetpkan 

sebesar 7 tahun 2021. 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 

Kabupaten Kota Sehat ada sebanyak 7 kab/kota. Realisasi indicator adalah sebesar 7 

kab/kota. Capaian kinerja indicator untuk Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bengkulu 

sudah tercapai yaitu sebesar 100 %. 

 
 

Grafik 4.4 
KAB/KOTA YANG MENERIMA PENGHARGAAN SWASTI SABA TAHUN 2007 SD 

2019 DI PROVINSI BENGKULU 
 

 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kabupaten/Kota yang menerima 

Penghargaan Swasti Saba dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan. 

Dan di tahun 2019 ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang mengikuti verifikasi penilaian 

Kabupaten/kota Sehat Tingkat nasional dan mendapatkan 3 (tiga) Penghargaan Swasti 

Saba dengan kategori Padapa untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, kategori Wiwerda 
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Grafik 4.3
Capaian Jumlah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan 
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untuk Kabupaten Rejang Lebong dan kategori Wistara untuk Kota Bengkulu. Tahun 2021 

di Provinsi Bengkulu  menargetkan 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan mengikuti 

Verifikasi Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. 

 

C.  Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minummya 

sesuai Standar 

Kualitas air minum adalah kualitas air minum yang memenuhi syarat secara 

fisik/kimia/mikrobiologi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 

492/Menkes/per.iv/2010. Sedangkan tentang pengawasan kualitas air minum diatur oleh 

peraturan menter kesehatan nomor 736/menkes/per/VI/2010 tentang tata laksana dan 

pengaasan kualitas air  inum, bahwa pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air 

minum komersial dan pengawasan eksternal oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota 

Pengawasan kualitas air minum adalah penyelenggara air minum yang diawasi kualitas 

hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan KKP 

yang dibuktikan dengan jumlah sampel pengujian kualitas air. 

 

Penyelenggara air minum adalah : 

1. PDM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan air minum seluruh indonesia 

(Perpamsi) 

2. Sarana Air Minum perpipaan non PDAM 

3. Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal 

 

Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah sarana air minum yang diawasi dibagi dengan 

jumlah sarana air minum yang ada. 

Tabel 4.4 
Capaian Indikator Persentase Sarana Air Minum Diawasai/Diperiksa 

Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar Per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu 
Tahun 2021 

 

NO 
KABUPATEN/ 

KOTA 

Jumlah 
Sarana Air 

Minum 

Jumlah 
Sarana yang 

diawasi/ 
diperiksa 

% SAM yang 
Memenuhi 

syarat 

1 Bengkulu Selatan  97 30 30,93 

2 Rejang Lebong 75 75 84 

3 Bengkulu Utara 61 60 98,36 

4 Kaur 81 26 32,09 

5 Seluma 47 47 100 
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6 Muko Muko 48 42 87,5 

7 Lebong 48 15 14,58 

8 Kepahiang 84 81 96,43 

9 Bengkulu Tengah 52 30 57,69 

10 Kota bengkulu 1 1 100 

Provinsi 594 407 65,15 

 

Dari tabel diatas terdapat 3 Kabupaten dengan capaian indikator masih jauh 

dibawah target yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur dan Lebong, 1 Kabupaten 

sudah mendekati target yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, serta 6 Kabupaten/Kota 

sudah mencapai target yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, 

Muko Muko, Kepahiang dan Kota Bengkulu. Sedangkan Untuk tingkat Provinsi 

dengan capaian sebesar 65,15 % sudah mencapai target yang ditetpkan sebesar 64 

% tahun 2021. 

 

Grafik 4.5 
Presentase Sarana Air Minum Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai 

Standar Provinsi Bengkulu  
Tahun 2021 

 

 
 

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten dengan capaian persentase 

terendah tahun 2021 adalah Kabupaten Lebong sebesar 14,58% dan capaian tertinggi 

sebesar 100% ada 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. 

Jumlah penyelenggara air minum terbanyak ada di Kabupaten Bengkulu Selatan 

sebanyak 97 Sarana, sedangkan penyelenggara air minum terendah ada di Kota Bengkulu 

sebanyak 1 sarana. 
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D. Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah Medis Sesuai Standar 

1. Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes 

Hasil dari Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes tahun 

2021 adalah Rumah Sakit dan Puskesmas di 10 kab/kota se Provinsi Bengkulu adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Nama Puskesmas Yang Dilakukan  Pemantauan Pengelolaan Limbah Medis Tahun 

2021 
 

No Kab/Kota Nama Fasyankes Hasil Ket 

1 Bengkulu Selatan Pkm.Kayu Kunyit Baik  

2 Rejang Lebong Pkm. Curup Baik  

3 Bengkulu Utara    

4 Kaur Pkm. Muara Tetap Kurang Baik  

5 Seluma    

6 Lebong    

7 Mukomuko    

8 Kepahiang Pkm. Durian Depun Baik  

9 Bengkulu Tengah    

10 Kota Bengkulu    

 

Dari tabel 1 diatas, 99.00% Puskesmas yang telah dilaksanakan melaksanakan 

pengelolaan limbah medis melalui pihak 3 berizin, karena semua puskesmas tidak 

memiliki incinerator atau pengolahan lainnya, sedangkan 1.00% tidak melakukan 

pengolahan limbah medis ke pihak 3 karena belum ada kontrak kerjasama antara 

puskesmas dan pihak 3. 
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Tabel 4.6 
CAPAIAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS  FASYANKES 

DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 2021 

      No 
 
 

KABUPATEN/ 
KOTA 

JUMLAH 
FASYANKES 

Target 
Provinsi 

Capaian Kegiatan 

  
      

Jumlah 
Absolut 

Persentase 
(%) 

1 Bengkulu Selatan 16 
 

12 75,00 
2 Rejang Lebong 23 

 
17 73,91 

3 Bengkulu Utara 26 
 

18 69,23 
4 Kaur 17 

 
1 5,88 

5 Seluma 23 
 

18 78,26 
6 Mukomuko 19 

 
10 52,63 

7 Lebong 14 
 

13 92,86 
8 Kepahiang 15 

 
10 66,67 

9 Bengkulu Tengah 21 
 

8 38,10 
10 Kota Bengkulu 29 

 
26 89,66 

  PROVINSI 203 134 133 99,25 
 

Dari Tabel diatas, Jumlah fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas Provinsi 

Bengkulu sebanyak 203 Fasyankes dan yang menyampaikan laporan sebanyak 45 

Fasyankes (22,77%). Jumlah orang yang divaksinasi dilaporan oleh petugas fasyankes 

di 9 Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu yang melaporkan secara online sebanyak 

88.79 orang dengan jumlah timbulan limbah medis vaksinasi covid-19 dari bulan 

Januari s/d Desember 2021 adalah 4.877 Kg. 

Kabupaten yang sudah menyampaikan laporan lebih dari 50% adalah 

kabupaten Bengkulu Selatan (68,75%) dan Kota Bengkulu (55,17%), sedangkan 

timbulan medis tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong (2.450 Kg) dari 6 

Fasyankes yang melaporkan. Kabupaten yang tidak pernah menyampaikan laporan 

kegiatan pengelolaan limbah medis vaksinasi covid-19 adalah Kabupaten Kepahiang 

(0%), Seluma 1 Rumah Sakit, sedangkan Puskesmas (0%). Lebong hanya Rumah Sakit 

(2 kali) Puskesmas (0%), Kaur 1 Rumah Sakit, Puskesmas (0%), Bengkulu Utara hanya 1 

Rumah Sakit, Puskesmas (0%), dan Mukomuko 1 Rumah Sakit, 2 Puskesmas. 

 
E. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar 

Higiene sanitasi pangan merupakan upaya pengendalian  terhadap faktor 

pangan, orang, tempat dan perlengkapan yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya, atau satu negara dengan 

negara lainnya sesuai dengan budaya dan kondisi masing-masing, untuk itu perlu 

adanya peraturan yang menetapkan norma dan standar yang harus dipatuhi 
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bersama. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu global tapi juga 

menyangkut kepedulian individu, dimana jaminan akan keamanan pangan adalah 

merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan 

sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, 

tinggi gizinya, jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya.  

 

Program HSP dibagi dua yaitu:  

1. TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) 

Tempat Pengolahan Pangan yang dilaksanakan dengan target capaian 44%  

tahun 2021 dan 50% untuk tahun 2022. Tingkat Nasional capaian TPP pada tahun 2021 

sebesar 52,35%, Provinsi Bengkulu berada di urutan 15 besar dari 34 Provinsi di 

Indonesia. Jumlah TPM  wilayah Provinsi Bengkulu  yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 

Kota  berjumlah 2.885 TPM yang memenuhi syarat 54,18 %  yang tidak memenuhi 

syarat 13,14 %. 

Tabel 4.9 
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higiene 

Sanitasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
 

 
 

Dari tabel 1 diketahui bahwa jumlah  tempat pengolahan pangan sebanyak 

2885  yang memenuhi syarat sebanyak 1563 (54,18 %)  meliputi  Depot Air Minum 

sebanyak 525, Jasaboga sebanyak 29, Kantin sebanyak 63, Kantin Sekolah sebanyak 

44, Makanan Jajanan sebanyak 585, Rumah Makan/Restoran sebanyak 295, Sentra 

Makanan Jajanan sebanyak 22. 

 

DAM
JASA 

BOGA
KANTIN

KANTIN 

SEKOLAH

MAKJ

AN

RUMAH 

MAKAN/R

ESTORAN

SENTRA 

MAKJAN
TOTAL %

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bengkulu Selatan 173 22 0 0 0 41 13 3 79 45.66  

2 Rejang Lebong 436 33 3 17 0 118 48 3 222 50.92  

3 Bengkulu Utara 277 36 0 0 16 37 12 0 101 36.46  

4 Kaur 88 9 1 1 0 4 2 0 17 19.32  

5 Lebong 189 37 0 5 2 67 22 6 139 73.54  

6 Muko-Muko 675 98 4 31 22 182 85 2 424 62.81  

7 Kepahiang 92 6 1 0 0 22 6 0 35 38.04  

8 Seluma 179 29 1 0 0 23 5 1 59 32.96  

9 Bengkulu Tengah 134 5 5 9 0 6 15 0 40 29.85  

10 Kota Bengkulu 642 250 14 0 4 85 87 7 447 69.63  

2885 525 29 63 44 585 295 22 1563 54.18  

TABEL 1

TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)  MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI

DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

   TAHUN 2021

JUMLAH

NO PUSKESMAS
JUMLA

H TPP

TPP MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI
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Tabel 5.0 
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Tidak Memenuhi Syarat 
Higiene Sanitasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 

 

 
 

2. KLB (Kejadian Luar Biasa) Keracunan Pangan 

Kejadian Keracuan Luar Biasa (KLB) pangan tahun 2021 terjadi di Kabupaten 

Bengkulu Tengah dan di peroleh data bagi pada penderita yang dirawat maupun 

yang tidak dirawat dengan jumlah korban keseluruhan 33 orang dengan rincian 

laki-laki 19 orang dan perempuan 14 orang. Meninggal satu orang. 

 

Tabel 5.1 
Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi 

Bengkulu Tahun 2021 

 

 
  

Tabel 3  Kejadian Luar Biasa KLB Keracunan Pangan pada tahun 2021 di 

Kabupaten Bengkulu Tengah  terjadi kasus sebanyak 33 orang yang terdiri dari laki – 

laki 19 orang dan perempuan  sebanyak 14 orang dan 1 Meninggal dunia 

DAM
JASA 

BOGA
KANTIN

KANTIN 

SEKOLAH

MAKJA

N

RUMAH 

MAKAN/RES

TORAN

SENTRA 

MAKJAN
TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bengkulu Selatan 173 10 1 0 0 32 17 0 60 34.68

2 Rejang Lebong 436 3 1 10 0 4 9 0 27 6.19

3 Bengkulu Utara 277 4 1 0 3 1 0 0 9 3.25

4 Kaur 88 3 2 8 0 4 2 0 19 21.59

5 Lebong 189 2 3 0 12 9 4 0 30 15.87

6 Muko-Muko 675 2 14 84 5 34 26 0 165 24.44

7 Kepahiang 92 2 1 0 0 3 1 0 7 7.61

8 Seluma 179 1 3 0 0 0 1 1 6 3.35

9 Bengkulu Tengah 134 0 2 3 0 1 0 0 6 4.48

10 Kota Bengkulu 642 17 2 0 0 8 1 22 50 7.79

2885 44 30 105 20 96 61 23 379 13.14JUMLAH

TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)  TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI

DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

 TAHUN 2021

NO PUSKESMAS
JUMLAH 

TPP

TPP  BELUM MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI

Laki wanita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demam, mual

muntah

nyeri perut

diare

19 14 1

KAB/KOTANO

Bengkulu Tengah1 Durian Demang 24 Agustus 2021

Jumlah Kasus

Tim Investigasi

Jumlah 

Kasus 

Meninggal

DESA

Mie Ayam 19 14 1

Dinkes Prov

BPOM

TABEL 3

TGL KEJADIAN

JENIS 

MAKANA

N

GEJALA

JUMLAH

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) KERACUNAN PANGAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

  TAHUN 2021
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Dari grafik diatas  masih ada beberapa  Kabupaten yang belum mencapai 

target Nasional yaitu 44 % antara lain Kabupaten Bengkulu Utara 36%, Kabupaten 

Kaur 19%, Kabupaten Kepahiang 38%, Kabupaten Seluma 33% dan Kabupaten 

Bengkulu Tengah 30%. Kabupaten yang telah mencapai target secara Nasional yaitu 

Kabupaten Bengkulu Selatan 46%, Kabupaten Rejang Lebong 51%, Kabupaten Lebong 

74%, Kabupaten Muko-Muko 63% dan Kota Bengkulu 70% 

Hambatan pelaksanaan program Higiene Sanitasi Pangan / Tempat 

Pengolahan Pangan yang terdiri dari Depot air minum, Jasaboga. Kantin, Kantin 

Sekolah, Makanan Jajanan, Restoran/Rumah Makan dan Sentra Makanan jajanan 

yang dilakukan pembinaan oleh Kabupaten dan Kota, dari 10 Kabupaten dan Kota 

masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum mencapai target pada tahun 2021 

sehingga perlu dilakukan pengawasan  pada tahun 2022. Berdasarkan laporan yang di 

terima bahwa kabupaten yang belum mencapai target karena faktor sumber daya 

manusia yang belum memadai, pengetahuan terkait dengan aplikasi e monev HSP 

yang belum maksimal pelaksanaannya karena internet yang bermasalah dan tidak 

sinkron data wilayah yang di aplikasi dengan wilayah kabupaten /kota yang 

mengalami pemekaran wilayah.  

KLB pangan adalah kejadian luar biasa adalah kejadian dimana terdapat dua 

orang /lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama / hampir sama setelah 

mengkonsumsi pangan, berdasarkan analisis epidemiologi, dan pangan tersebut 

terbukti sebagai sumber keracunan 
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Grafik 4.6

Capaian Program Tempat Pengolahan Pangan 

Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 
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Kecenderungan kejadian KLB Keracunan Pangan sebagian besar masih 

bersumber dari pangan siap saji. Berdasarkan jenis pangan, umumnya yang menjadi 

sumber KLB Keracunan Pangan berasal dari masakan rumah tangga. Hasil investigasi 

menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan yang belum memenuhi higiene 

sanitasi menjadi salah satu faktor risiko terjadinya KLB Keracunan Pangan.  

Adapun kronologi kejadian Keracuan Luar Biasa (KLB) pangan di Kabupaten 

Bengkulu Tengah yaitu Pada hari Selasa pukul 16.00 Wita  tanggal  24  Agustsus 2021 

Tim surveilans (TGC) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menerima informasi melalui 

telpon dari tim surveilans (TGC) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah 

tentang adanya Kejadian Luar Biasar Keracunan Makanan pada acara Yasinan di Desa 

Durian Demang. Tim Surveilans Provinsi, menyampaikan informasi ini kepada Lintas 

Program yaitu Seksi Kesehatan Lingkungan dan BPOM Provinsi Bengkulu. jumlah 

korban keseluruhan 33 orang dengan rincian laki-laki 19 orang dan perempuan 14 

orang. Meninggal satu orang di RSUD Benteng. Hal ini terjadi karena kondisi ruang 

makan, dapur dan tempat mencuci yang tidak higienis. 

 

 

F. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan 

pengawasan sesuai standar 

 

Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar 

Definisi Operasional 

1) Tempat dan fasilitas umum (TFU) adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: 

fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan 

usaha lain yang sejenis; sarana olahraga;  sarana transportasi darat, laut, udara, 

dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan;pelabuhan, 

bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum 

lainnya. 

2) TFU yang dimaksud dalam hal ini prioritas terdiri sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), 

puskesmas dan pasar yang terdaftar pada masing-masing instansi. 

3) Pengawasan sesuai standar yg dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui 

faktor risiko kesehatan lingkungan dengan  inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) 

melalui pengamatan fisik media lingkungan dengan menggunakan instrumen IKL, 

pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta 

rekomendasi perbaikan.  



 

 115 | LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 
TAHUN 2021 

4) Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta 

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

dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.  

5) Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya.  

6) Pasar yang dimaksud adalah Pasar Rakyat yang telah di revitalisasi dan terdaftar di 

Kementerian Perdagangan. 

Tabel 5.2 
Tempat Fasilatas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar 

Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
 

 
NO 

 
KABUPATEN / KOTA 

 

 
TARGET (%) 

 
REALISASI (%) 

1 BENGKULU SELATAN 60 76,73 

2 REJANG LEBONG 60 74,48 
3 BENGKULU UTARA 60 78,94 
4 KAUR 60 82,14 
5 SELUMA 60 90,48 
6 MUKOMUKO 60 92,88 
7 KEPAHIANG 60 44,44 
8 LEBONG 60 99,28 
9 BENGKULU TENGAH 60 89,55 
10 KOTA BENGKULU 60 95,93 

 PROVINSI 60 83,82 

 
Grafik 4.7 

 Tempat Fasilatas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar 
Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
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Grafik 4.8 
Tempat Fasilatas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Per 

Kab/ Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2021 
 

 
 

 Indikator persentase Tempat Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan 

standar Provinsi Bengkulu sudah tercapai target 83,82 % dari target 2021 sebesar 60 %. 

Ada 1 Kabupaten yang belum mencapai target, yaitu Kabupaten Kepahiang hanya 44,44 

%.  

Di lihat dari Capaian Indikator tahun 2021 terdapat  4 (Empat) indikator masih dibawah 

target. Untuk melihat capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 Capaian Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM  : 1300 desa dengan target 

2021 sebesar : 1525 desa 

 Capaian Jumlah desa/kelurahan ODF : 36,66% desa dengan target 2021 sebesar 50% 

 Jumlah Kab/kota yang melaksanakan tatanan kawasan sehat : 6 kabupaten dengan 

target 10 kabupaten 

 Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada 

kelompok masyarakat di wilayah kerja : 39 puskesmas 10% puskesmas dengan target 

179 puskesmas 60%. 
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REALISASI INDIKATOR KINERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN 
OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 

 

NO Indikator Target Realisasi 
1 Jumlah desa/kelurahan yang 

melaksanakan STBM 
1.525 1.300 

2 Jumlah desa/kelurahan yang Open 
Defecation Free (ODF) 

50% 36,66 

3 Persentase sarana air minum yang 
dilakukan pengawasan 

64% 65,15 

4 Persentase TFU yang memenuhi 
syarat kesehatan 

60% 83,82 

5 Persentase TPM yang memenuhi 
syarat kesehatan 

44% 54,18 

6 Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan tatanan kawasan 
sehat 

10 6 

7 Persentase Fasyankes Pengelolaan 
Limbah Medis 

134 133 

8 Jumlah Pos UKK yang terbentuk di 
wilayah kerja Puskesmas 

179 403 

9 Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan kesehatan 
kerja dasar 

54 87 

10 Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan kesehatan 
olahraga pada kelompok 
masyarakat di wilayah kerjanya 

60% 10% 

 
 Keterangan : 

 : Melebihi dari target 

 : Lebih dari target 

 : Kurang dari target 

 

 

V. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan 
    masyarakat hidup sehat 
 

1) Persentase Kab/Kota yang  menerapkan kebijakan Germas  

Adalah Persentase Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas 

dengan kriteria :  

a. Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan 

berwawasan kesehatan  

b. Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dlm mendukung Germas, minimal 3 

kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya 
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Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial. 

 Penjelasan: 

 Kegiatan penggerakan masyarakat dapat dilakukan secara daring (online) 

maupun luring (offline), dengan menyampaikan minimal 2 (dua) pesan Germas 

yang dilakukan minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas 

sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial. 

 Kegiatan dapat berupa : Kampanye, Penyebarluasan informasi melalui 

Media Luar Ruang, dan atau melalui Webinar. Pelibatan lintas 

sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial dll, adalah adanya 

keterlibatan aktif dari lintas sektor /swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra 

potensial dll, sebagai penyelenggara dalam melakukan upaya penggerakan 

masyarakat. 

  

1. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif  

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif 

adalah persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu 

Aktif dengan kriteria:  

a. Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan 

Bupati/walikota adalah : memiliki Pokjanal Posyandu yang keanggotaannya 

terdiri dari lintas sektor terkait tingkat Kabupaten/Kota yang disahkan 

melalui keputusan Bupati/Walikota  

b. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun adalah : 

Pokjanal Posyandu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali 

untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan.  

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader adalah 

melakukan peningkatan kapasitas (sosialisasi/lokakarya/refreshing/ orientasi/ 

pelatihan) bagi petugas puskesmas dan kader Posyandu baik sebagai 

penyelenggara ataupun sebagai peserta minimal 1 kali setahun 

d. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu adalah memiliki dan 

menggunakan sistem pelaporan kegiatan posyandu secara offline atau 

online.  

 

Secara umum progam Promosi Kesehatan di Provinsi Bengkulu 
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berjalan berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan daya maupun dana yang di butuhkan, Adapun capaian program 

sebagai berikut: 

1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan germas target 35% 

capaian 100%. 

2. Persentase kabupaten/kota yang yang melaksanakan pembinaan Posyandu 

aktif, target 70% capaian 90%. 

 

HAMBATAN/MASALAH 

a. Adanya wabah Covid 19, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan 

dan dialihkan dengan kegiatan yang mendukung upaya Promotif dan 

Preventif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19. 

b. Adanya Recofusing anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa 

dilaksanakan dan dialihkan dengan kegiatan yang mendukung upaya 

Promotif dan Preventif dalam Pencegahandan Penanggulangan Covid-19. 

c. Tidak adanya menu kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator 

dikarenakan Indikator Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat 

yang masih baru. 

d. Keterbatasan SDM Dinas kesehatan Kabupaten dan Puskesmas dalam 

memahami Defenisi Operasional Indikator Program Promkes dan PM 

dikarenakan Indikator yang masih baru dan penyesuaian Defenisi 

Operasional dalam kondisi Pandemi Covid-19. 

 

 

B. Realisasi Anggaran 

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam menunjang 

pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap penentuan 

arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan 

Program Kesehatan Masyarakat. Dana Dekonsentrasi ini merupakan sumber dana terbesar di 

Bidang Kesehatan Masyarakat sehingga kelancaran implementasi program sangat bergantung 

pada dana Dekonsentrasi ini. Lebih terperinci alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. Realisasi anggaran Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 
 

No Kegiatan Alokasi Realisasi SP2D % Realisasi 

SP2D 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 
 

222.705.000 222.705.000 100 

2 

Dukungan 
Manajemen 
Pelaksanaan 
Program Ditjen 
Kesehatan 
Masyarakat 

269.454.000 268.839.800 99,77 

3 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

630.783.000 630.633.000 99,98 

4 
Pembinaan 
Kesehatan 
Keluarga 

754.480.000 750.880.000 99,52 

5 

Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

1.619.688.000 1.619.688.000 100 

6 
Penyehatan 
Lingkungan 

125.783.000 125.783.000 100 

TOTAL 3.622.893.000 3.618.528.800 99,88 
 

 
Sumber Data: Laporan Keuangan Bidang Kesehatan Masyarakat TA 2021 
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Kesimpulan 

 
1. Indikator kinerja (IK) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas 19 indikator di 

dimana terdapat 1 indikator yang masih merah yaitu Persentase Desa/ Kelurahan Stop 

Buang Air Besar sembarangan (SBS) dimana target tahun 2021 adalah  50% namun 

Tercapai hanya 36,66%, 1 indikator yang masih kuning yaitu Pengelolaan Limbah Medis 

sesuai Standar dimana target tahun 2021 sebanyak 134 Fasyankes, sedangkan capaian 

hanya 133 fasyankes dan sisanya sudah hijau dan biru atau melebihi target. 

 

2.    Ke 19 indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas, di mana Dinkes Provinsi 

Bengkulu berperan sebagai pembinaan untuk memastikan indikator tersebut berjalan 

sebagaimana mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan (Juknis, 

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

monitoring evluasi sekaligus pembiayaan. 

3.   Analisa keberhasilan indikator terutama adalah ketersediaan data, format laporan 

rutin, kejelasan mekanisme pelaporan dan tidak adanya perubahan indikator. 

4.   Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah belum 

adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan masih 

berjalan berdasarkan program masing-masing, selain itu adanya perubahan 

perangkat organisasi dan tata kelola berakibat pengelola program perlu belajar 

memahami kembali tiap indikator tersebut. 

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

penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada 

seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator 

program serta memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik 

maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka 

implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu. 
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LAMPIRAN 
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