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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

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

dapat disusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini 

berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan 

kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini 

disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja 

kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Kepulauan Riau serta hambatan 

dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020. 

 

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas public 

dan meningkatnya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

                                                        Tanjungpinang,     Februari 2021 

                                                      KEPALA DINAS KESEHATAN 

                                                       PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

 
 

                                                                     MOH. BISRI, SKM, M.Kes 
                                                                     NIP. 19710109 199501 1 001



ii  

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan 

kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam 

mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi 

tentang: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator 

kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan 

perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. 

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 

telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam 

pencapaian kinerja tahun 2020 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 

79,8 persen, meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak 

mencapai target yang direncanakan. Rincian Kegiatan Bidang P2P dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No Sasaran Indikator Kegiatan Target Capaian Kinerja 

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

Persentase ODHA baru 
ditemukan yang memulai 
pengobatan ARV 

77% 65% 84% 

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

Persentase cakupan 
penemuan dan pengobatan 
TBC 

80% 34,7% 43,4% 

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

Persentase anak 0-11 tahun 
yang mendapatkan Imunisasi 
Dasar Lengkap 

92,9% 85,3% 91,8% 

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

Persentase kasus kusta baru 
tanpa cacat 

87% 96% 110,3% 

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

Persentase kasus malaria 
positif yang di obati sesuai 
standar 

95% 98% 103,2% 

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

Jumlah kabupaten/kota 
melaksanakan deteksi dini 
kanker 

4 Kab/Kot 4 Kab/Kot 100% 

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

Persentase ODGJ yang 
mendapatkan pelayanan 

10% 81,8% 818% 

8. Terkelolanya anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit yang 
efisien dan akuntabel 

Nilai kinerja penganggaran 

>80% 77,8% 97,3% 
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Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2020, Bidang P2P mempunyai sasaran 

delapan (8) indikator dengan anggaran Rp. 2.620.539.000 dengan penyerapan dana 

sebesar Rp. 2.039.307.567. 

Capaian indikator kinerja Bidang P2P dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 

dari 8 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2020, sebanyak tiga (3) indikator telah melebihi target yang ditetapkan 

(>100%), satu (1) indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), 

sedangkan tiga (4) indikator tidak mencapai target yang dinyatakan secara umum 

cukup baik dalam pencapaian indikator kinerja. 

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih 

dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang 

kurang matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu 

permasalahan yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak 

tercapai, selain itu dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan 

sebagian anggaran bidang P2P di refokusing untuk penanggulangan COVID-19 

serta beberapa kegiatan program tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya 

peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga 

beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian 

target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh 

dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan Dinas 

Kesehatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga kedepannya, kinerja 

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah relatif baik ini 

dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam 

rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan 

tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan 

oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan 

dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

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

merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan 

strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan 

menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran 

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Pelaksanaan kegiatan pencapaian program bidang P2P Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 melalui kegiatan seksi P2M yaitu PE kasus 

Malaria positif dilanjutkan MBS dan pembagian kelambu masal di daerah yang 

terkonfirmasi malaria positif seperti daerah eliminasi di Kota Batam, Kabupaten 

Lingga dan Kabupaten Anambas dengan API >1, dan Kabupaten Bintan API <1, 

hal tersebut dilakukan untuk menjaga status eliminasi dan menuju 

Kabupaten/Kota bebas Malaria di Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan program 

TB di Provinsi Kepulauan Riau melalui intensifikasi penemuan kasus TB baru di 

beberapa Kabupaten/Kota, dan menjaring kasus TB baru yag dilakukan 

bersamaam dengan contact tracing kasus COVID-19 serta adanya kegiatan 
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penyisiran ke klinik swasta dan semua Rumah Sakit di Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari kasus TB yang hilang dan kasus TB baru 

agar segera mendapatkan pengobatan sesuai standar sesuai target SPM 

Kabupaten/Kota bahwa semua penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai 

standar. Untuk pencegahan dan penanggulangan program HIV-AIDS dilakukan 

mengacu pada kebijakan program 90.90.90 yaitu 90% jumlah orang yang di tes 

HIV dan tahu status, 90% jumlah orang tahu status dan mendapatkan ARV, serta 

90% jumlah orang mendapatkan ARV dengan viral load tersupresi, dengan tiga 

tujuan ini dapat mendukung target 3 zero (zero new infection, zero newe related 

AIDS, dan zero stigma and discrimination). Dari seksi PTM dan Kesehatan Jiwa 

dilakukan kegiatan berupa deteksi dini faktor risiko PTM melalui kegiatan 

Posbindu di Desa/Kelurahan di semua Kabupaten/Kota, deteksi dini kanker 

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun di semua 

Puskesmas di Kabupaten/Kota yang petugasnya sudah pernah dilatih deteksi dini 

kanker payudara dan leher rahim. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan lintas sektor dari pemerintahan Desa/Kelurahan, IBI, YKI, 

Dharma Wanita Kejaksaan Tinggi, Dharma Wanita TNI/Polri, TP-PKK, dan Kader 

kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dari seksi 

imunisasi dan surveilans difokuskan pada kegiatan penyelidikan epidemiologi dan 

contact tarcing kasus COVID-19, dan kunjungan ke rumah Balita yang belum 

mendapatkan imunisasi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang 

menyebabkan orangtua dari Balita takut membawa anaknya ke Posyandu. Dari 

program kesehatan jiwa untuk menemukan orang dengan gangguan jiwa 

dilakukan kegiatan skrining gangguan mental emosional pada penderita COVID-

19 beserta kontak untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial 

agar tidak mengalami depresi dan rasa cemas yang berlebihan, sedangkan 

pelayanan pengobatan dan rujukan pada penderita gangguan jiwa berat di 

puskesmas sedikit terhambat dikarenakan adanya pandemi COVID-19, akan 

tetapi penlayanan pada pasien dengan gangguan jiwa berat dapat dilayani 

pengobatan via online atau pengantaran obat ke rumah pasien. 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menerima dana dekonsentrasi 

salah satunya dekonsentrasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dan sejak  tahun 2017 telah dilakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) 

antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal P2P terhadap 

indikator dan target kinerja  atas pemanfaatan dana dekonsentrasi. Dalam 

perjanjian disampaikan bahwa Ditjen P2P akan memberikan supervisi yang 

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian 
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ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 

Tahun 2020 dengan menggunakan anggaran Dekonsentrasi. Laporan kinerja ini 

merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, pasal 28 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa 

Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat dan Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas 

pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan 

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

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan 

bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja 

kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja 

tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakatidan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 

 

1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dan 

Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Upaya untuk 

mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 9 misi pembangunan yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

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

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

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

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

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

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

10. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau: Terwujudnya Kepulauan 

Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah 

Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim. Adapun Misi Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau adalah: Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, 

penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan 

kepada Provinsi. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 

adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 

c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 

kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 

d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan 

umum di bidang kesehatan; 

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; 

dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh 

Gubernur. 
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2. Struktur Organisasi 
 

 

Gambar 1. 
Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 

 
 

Berdasarkan Gambar 1. Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau terdiri dari lima bidang yaitu: Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Bidang Pelayanan 

Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan Sekretariat. Adapun bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa termasuk 

Napza, dan Seksi Surveilans dan Imunisasi. 

 

1.4 Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan distribusi pegawai di 

Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah berjumlah 11 orang, Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular adalah berjumlah 12 orang, dan Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah berjumlah 8 

orang. 
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a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan 

 

 

Gambar 2. Grafik Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 
Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 

 
 

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa distribusi Pegawai Bidang P2P 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan 

yang terbanyak adalah tamat S1 yaitu sebanyak 15 orang dan yang paling 

sedikit adalah tamat SMA yaitu sebanyak 2 orang. 

 

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Grafik Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 
Riau Berdasarkan Jabatan fungsional Tahun 2020 

 
 

Berdasarkan Gambar 3. dapat diketahui bahwa distribusi pegawai Bidang P2P 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jabatan Fungsional 

yang terbanyak adalah Jabatan Fungsional Umum yaitu sebanyak 15 orang 
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dan yang paling sedikit adalah Jabatan Fungsional Tertentu yaitu sebanyak 7 

orang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang 

sedang dihadapi organisasi. 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020. 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja 

4. Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 



BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

 
2.1 Perencanaan Kinerja 

 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

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

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja 

Dinas Kesehatan Provinsi mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P 

dan RKPD Dinas Kesehatan Provinsi.  

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-

2024 adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta 

meningkatnya kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: 

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

on ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024; 

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

sebesar 90% pada akhir tahun 2024; 

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

kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 

kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi 

sebanyak 190 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

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

tahun sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian 

PTM sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

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

anak usia 0-11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024; 

9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah 

kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota 
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pada akhir tahun 2024; 

10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan 

dan pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024; 

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

terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024; 

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

100% pada akhir tahun 2024; 

13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024. 

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator 

untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai 

berikut. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi yakni:  

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ART 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

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

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 

5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 

6. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis 

7. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker 

8. Nilai kinerja penganggaran 

 

Secara lengkap cascading indikator Program Pencegahan dan 

Pengendalian adalah sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 2.1 
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi 

Tahun 2020 
 

Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 
Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

1. Persentase Orang Dengan HIV-
AIDS yang menjalani Terapi 
ARV (ODHA on ART) 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ART 

 

1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai 
pengobatan ART 

 

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

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

 

2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 
 

3. Jumlah kabupaten/kota yang 
mencapai eliminasi malaria 

3. Jumlah Kab/Kota yang mencapai 
API<1/1.000 penduduk 

3. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai 
standar 

4. Jumlah kabupaten/kota dengan 
eliminasi kusta 

4. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 
 

4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 
 

5. Jumlah kabupaten/kota endemis 
filariasis yang mencapai 
eliminasi 

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

5. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM 
filariasis 

 

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

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

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

- 

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

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

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

6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini 
kanker 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 
Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi 

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

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

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

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

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

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

 

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

8. Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan layanan   

9. Penyalahguna Napza yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis 

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

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

8. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini 
masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA 

 

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

12. Persentase Kab/Kota yang memiliki 
Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang 
mempunyai kapasitas sesuai standar 
dalam pencegaham dan pengendalian 
kedaruratan kesehatan masyarakat 

- 

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

13. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi 
frambusia 

- 
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Indikator Kinerja Program  Indikator Kinerja Kegiatan 
Direktorat/Setditjen P2P 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Dinas Kesehatan Provinsi 

12. Persentase faktor resiko 
penyakit di pintu masuk yang 
dikendalikan 

14. Persentase faktor resiko penyakit di pintu 
masuk yang dikendalikan 

- 

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

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

- 

Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

14. Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Kesehatan 

 

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

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

 
 

9. Nilai Kinerja Penganggaran 
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2. 2. Perjanjian Kinerja 

 
Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan 

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja Aparatur. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 

dengan Ditjen P2P telah ditandatangani dan didokumentasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 0.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2020 

   

NO Sasaran NO Indikator Kinerja TARGET 

 1 
  
  
  

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

1.  Persentase ODHA baru ditemukan yang 
memulai pengobatan ARV 

77% 

2.  Persentase cakupan penemuan dan 
pengobatan TBC 

80% 

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

92,9% 

4.  Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 

5.  Persentase kasus malaria positif yang 
diobati sesuai standar 

95% 

6.  Jumlah kabupaten/kota melaksanakan 
deteksi dini kanker 

4 
kab/kota 

7.  Persentase ODGJ yang mendapatkan 
pelayanan 

10% 

 2 Terkelolanya anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
yang efisien dan 
akuntabel 

8.  Nilai kinerja penganggaran >80% 

 
 

No 
Kegiatan 

 Anggaran 
 

1.  Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 498.298.000 

2.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 
dan Zoonotik 

Rp. 573.571.000 

3.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
Langsung 

Rp. 491.965.000 

4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular 

Rp. 444.785.000 

5.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Rp. 200.000.000 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 Capaian kinerja 

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja per setiap indikator: 

No Sasaran Indikator Kegiatan Target Capaian Kinerja 

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

Persentase ODHA baru 
ditemukan yang memulai 
pengobatan ARV 

77% 65% 84% 

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

Persentase cakupan 
penemuan dan pengobatan 
TBC 

80% 34,7% 43,4% 

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

Persentase anak 0-11 tahun 
yang mendapatkan Imunisasi 
Dasar Lengkap 

92,9% 85,3% 91,8% 

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

Persentase kasus kusta baru 
tanpa cacat 

87% 96% 110,3% 

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

Persentase kasus malaria 
positif yang di obati sesuai 
standar 

95% 98% 103,2% 

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

Jumlah kabupaten/kota 
melaksanakan deteksi dini 
kanker 

4 Kab/Kot 4 Kab/Kot 100% 

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

Persentase ODGJ yang 
mendapatkan pelayanan 

10% 81,8% 818% 

8. Terkelolanya anggaran 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit yang 
efisien dan akuntabel 

Nilai kinerja penganggaran 

>80% 77,8% 97,3% 

 

1. Indikator: Persentase kasus HIV yang diobati 

1) Definisi Operasional: Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam 

terapi pengobatan ARV 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang dengan positif HIV dan masih 

dalam terapi pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan 

positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV 

dikali 100% 
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3) Capaian indikator 

 
 

Gambar 12. Grafik persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan Riau 
 tahun 2016 - 2020 

 

Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat bahwa capaian persentase kasus 

HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2020 belum 

mancapai target pada tahun 2016 , 2017 dan 2020 sedangkan pada 

tahun 2018 dan tahun 2019 telah mencapai target. Capaian target 

tertinggi pada tahun 2018 dan 2019. 

Capaian persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan Riau 

tahun 2020 dari target 77% tercapai 65% sehingga didapatkan capaian 

kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 84%.  

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 yaitu sebesar 102 

% maka capaian kinerja mengalami penurunan, hal ini dikarenakan 

pandemi yang telah berlangsung, sehingga odha berkurang berkunjung 

ke faskes. 

4) Analisa penyebab keberhasilan program 

Indikator ini sudah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan 

bersifat online dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah 

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

- Pelatihan petugas PDP 

- Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti 

buku saku, spanduk, leaflet, banner 

- Ketersediaan obat ARV 
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- Pertemuan validasi data 

 
6) Kendala/Masalah yang dihadapi 

- Klinik PDP Masih terbatas sehingga pelayanan pemberian ARV masih 

belum maksimal 

- Reagen pemeriksan ARV masih bergantung dari pusat 

- Jumlah SDM yang terbatas 

- Mesin pemeriksaan Viral Load untuk mendukung kepatuhan 

ARV belum maksimal 

7) Pemecahan Masalah 

- Melakukan set up klinik PDP di semua Kab/Kota 

- Pengadaan Reagen HIV dari APBD Provinsi dan Kab Kota 

- Pelatihan SDM untuk Klinik VCT dan PDP 

- Instalsi VL di Mesin TCM setiap Layanan 

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Capaian indikator persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2020 sebesar 65% (84%) dibandingkan dengan 

capaian realisasi anggaran layanan pencegahan dan pengendalian 

penyakit HIV AIDS sebesar 98,85% yang berarti terdapat efisiensi 

sumber pembiayaan sebesar 1,5%. 

2. Indikator: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC 

Treatment Coverage / TC ) 

1) Definisi Operasional: Cakupan semua kasus TB yang diobati dan 

dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden).  

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah semua kasus TB yang yang diobati 

dan dilaporkan dibagi jumlah perkiraan semua kasus TB (insiden) 

3) Capaian indikator 
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Gambar. Persentase Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC Tahun 2020 

 

 

Berdasarkan Gambar  di atas dapat dilihat bahwa Cakupan penemuan dan 

pengobatan kasus TBC di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 belum mencapai 

target provinsi yaitu sebesar 34,7 % dari target 80%,  

Permasalahan : 

1. Selama pandemi Covid-19 pihak kantor pos yang mengantarkan sampel ke 

laboratorium TCM tidak mau mengantarkan sampel karena takut tertular 

Covid-19. 

2. Masyarakat yang ada keluhan batuk atau terduga TBC selama pandemi 

Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut 

terindikasi dan tertular Covid-19 

3. Petugas Puskesmas dan Kader TB tidak melakukan kegiatan investigasi 

kontak karena takut tertular Covid-19 

4. Pengelola Program tidak melakukan kegiatan penyisiran kasus TB di RS 

selama masa pandemi Covid-19 

5. Karena hal – hal tersebut di atas capaian penemuan kasus menurun dari 

tahun 2019 

Solusi Jangka Pendek yang sudah dilakukan : 

1. Tiap Fasilitas Pelayanan mempunyai call center TBC, jadi setiap masyarakat 

yang ada keluhan atau gejala TB bisa menghubungi petugas TB di dekat 

tempat tinggalnya untuk diarahkan dan ditangani oleh petugas faskes. 

2. Kegiatan Investigasi Kontak dilakukan secara pasif yaitu edukasi dokter dan 

pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan. 
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3. Kader TB dan petugas TB melakukan Sosialisasi dan KIE dilakukan secara 

Online di group media sosial masyarakat. 

4. Pelatihan Integrasi SIMRS SITB untuk RS di Provinsi Kepulauan Riau secara 

online untuk mempermudah kegiatan penyisiran kasus TB di RS. 

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

dasar lengkap 

1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat 

imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 

dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 

dosis campak selama kurun waktu 1 tahun 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapat 

imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu 

dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu 

wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100% 

3) Capaian indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Grafik persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi 
Dasar Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 

 

 

Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa Persentase capaian kinerja anak 

usia 0 -11 yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Kepulauan Riau 

tahun 2015 – 2020. Dilihat dari capaian target tahun 2015, tahun 2017 

dan tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai target 

imunisasi dasar lengkap, namun pada tahun 2016, 2018 dan 20202 tidak 

mencapai target. 

Capaian persentase  anak usia 0 -11 yang mendapat imunisasi dasar 

lengkap di Kepulauan Riau tahun 2020 dari target 93% tercapai 85,3% 

sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 
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sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 

yaitu sebesar 93% maka capaiannya belum mencapai target nasional 

menunjukkan bahwa kinerja masih kurang  

4) Analisa penyebab kegagalan : Indikator ini tidak mencapai target 

dipengaruhi oleh antara lain kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan 

sebagian besar pelayanan imunisasi tidak berjalan dan baru mulai aktif 

sejak pertengahan tahun 2020 dimana pelayanan imunisasi 

dilaksanakan di puskesmas. Jadi posyandu yang selama ini kegiatannya  

dilaksanakan di luar di masa pandemi dilaksanakan di dalam gedung 

puskesmas dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama masa 

pandemi ini khususnya ini umumnya masyarakat kuatir membawa 

anaknya imunisasi dikarenakan takut tertular Covid-19, begitupun 

petugas kesehatan khususnya di awal masa pandemi.  

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

- Posyandu dilakukan di dalam gedung puskesmas dengan 

menerapkan protokol kesehatan.  

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap baik 

termasuk memanfaatkan media KIE yang ada. 

- Umpan balik (bulanan) capaian imunisasi dasar lengkap dari Dinkes 

Provinsi ke Dinkes Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas 

- Sweeping dan DOFU dalam rangka meningkatan capaian imunisasi 

dasar lengkap. 

- Masih ada masyarakat yang meragukan kehalalan vaksin. 

6) Kendala/masalah yang dihadapi 

- Selama kondisi pandemi Covid-19 sebagian besar posyandu (luar 

gedung) tidak berjalan. 

- Beban Kerja yang tinggi di Puskesmas dan Kab/Kota. 

- Dukungan Pemda dan stakeholders terkait yang masih kurang 

7) Pemecahan Masalah 

- Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang imunisasi dasar lengkap 

di tingkat  Provinsi, Kab/Kota dan puskesmas. Pelayanan imunisasi 

rutin harus berjalan serta harus menerapkan protokol kesehatan yang 

ketat. 

- Feedback analisa capaian imunisasi dasar lengkap setiap bulan 

secara berjenjang dari Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas. 

- Supervisi suportif imunisasi yang adekuat dan berkala. 
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8) Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Capaian indikator persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapat 

Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 

sebesar 85,3% (92%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 

layanan imunisasi sebesar 96,97% yang berarti tidak terdapat efisiensi 

sumber pembiayaan  

4. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 

0) diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam 

periode waktu 1 (satu) tahun 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang 

ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan 

dalam periode 1 tahun di kali 100% 

3) Capaian indikator 

  

 

Gambar 10. Grafik persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat di Provinsi 
Kepulauan Riau tahun 2018 - 2020 

 

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat bahwa capaian penemuan kasus 

baru kusta tanpa cacat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 – 2020 

menunjukkan bahwa capaian kinerja tertinggi yaitu pada tahun 2015  

sebesar 110 % dan terendah pada tahun 2018 sebesar 81%. 

Capaian persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat di Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2020 dari target 91% tercapai 96%. Sehingga 

didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 105 %. Jika 
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dibandingkan dengan target nasional tahun 2020 yaitu sebesar 91% 

maka capaiannya telah mencapai target nasional menunjukkan  bahwa 

kinerja baik 

4) Analisa penyebab keberhasilan program 

Indikator ini belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain ketersediaan SDM yang memadai dan program school survey 

yang dilakukan pada 45 Sekolah Dasar di Kota Tanjung Pinang dan 45 

Sekolah Dasar di Kabupaten Bintan yang meningkatkan cakupan 

penemuan kasus kusta baru tanpa cacat 

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

- Peningkatan Kapasitas SDM Kusta dan Frambusia. 

- Kegiatan Deteksi Dini Kusta yaitu Intensifikasi penemuan kasus Kusta 

di sekolah-sekolah belum tercapai (School survey). 

- Kegiatan Surveilans aktif (Kontak serumah) 

- Pertemuan Evaluasi dan validasi data Kusta dan Frambusia 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi : Beban Kerja yang tinggi baik di 

Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi 

7) Pemecahan Masalah 

Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya 

manusia dan dana kegiatan surveilans kontak serumah  dan deteksi dini 

kasus kusta baru 

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Capaian indikator persentase cakupan penemuan kasus baru kusta 

tanpa cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebesar 96% 

(105%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan 

intensifikasi penemuan kasus kusta sebesar 0% yang berarti terdapat 

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 100%. 

5. Indikator: Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar 

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus malaria positif baik dengan 

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan 

sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus malaria positif baik dengan 

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan 

sesuai standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang ditemukan dikali 

100% 
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3) Capaian indikator 
 

 

 
 

 
Gambar 8. Grafik persentase capaian pengobatan malaria sesuai standar Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020 

 

Berdasarkan Grafik di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja 

persentase capaian kasus malaria positif yang di obati sesuai standar di 

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2020 menunjukkan pada tahun 

2016 tidak mencapai target dan telah mencapai target pada tahun 2017, 

2018, 2019 serta 2020. Capaian kinerja tertinggi pada tahun 2018 

sebesar 105% 

Capaian persentase  kasus malaria positif yang di obati sesuai standar di 

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dari target 95% tercapai 98%. 

Sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah  

sebesar 103. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2020 yaitu 

95% maka capaiannya telah mencapai targert nasional menunjukkan 

bahwa kinerja baik. 

4) Analisa penyebab keberhasilan program 

- Indikator layanan eliminasi malaria ini telah mencapai target 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adanya pelaporan kasus 

metode 1 2 5 sesuai program malaria Kemenkes RI dimana 

sasarannya yaitu terutama daerah tahap pembebasan, pemeliharaan 

dan semua kasus positif 

- Pada hari pertama dilaporkan adanya kasus positif malaria dalam 

waktu 1X 24 jam ditemukan baik di layanan dan diluar layanan 

langsung di berikan obat malaria dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

Kab/Kota 

- Pada hari kedua penderita malaria positif selambat-lambatnya 
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dilakukan PE dimana setiap kasus akan dilakukan survei kontak, MBS 

dan upaya efektif lainnya untuk penemuan kasus positif malaria 

- Selambat-lambatnya pada hari ke-5 harus dilakukan penanggulangan 

yaitu penyelidikan fokus, pemetaan fokus dan penanggulangan fokus 

- alur pelaporan bersifat online, dukungan dari pimpinan serta adanya 

umpan balik yang berjenjang dari tiap tingkatan mulai dari Pusat, 

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas. 

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

- Pertemuan evaluasi bagi pengelola Program Malaria Kabupaten/Kota 

- Umpan balik Data capaian target Program Malaria dari Pusat ke 

Dinkes Provinsi dan diteruskan ke Dinkes Kabupaten/Kota sampai ke 

Puskesmas 

- On the job training kepada petugas yang baru diganti baik di 

Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi 

- Keterbatasan Sumber Daya terutama di tingkat Puskesmas 

- Beban Kerja yang tinggi baik di Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi 

- Isu Akreditasi Puskesmas yang menjadi keharusan 

- Dukungan dana operasional terutama untuk Puskesmas yang belum 

memadai (laporan online memerlukan pulsa) 

- Faktor internal petugas kurang mendukung 

- Letak geografis dan mahalnya biaya transportasi di daerah endemis 

malaria 

7) Pemecahan Masalah 

- Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya 

manusia dan alat untuk melaporkan data seperti suporting staf dan 

laptop 

- Feedback dilakukan setiap bulan dan berjenjang 

- Memotivasi faktor internal petugas yang kurang mendukung 

- Beberapa hal antara lain alur pelaporan bersifat manual dan di upload 

ke on line, dukungan dari tim server Kemenkes RI sangat di perlukan 

untuk memastikan bisa di akses aplikasi pelaporan tersebut 

- Dukungan insfraktruktur dan anggaran yang berdasarkan real cost 

dilapangan baik pusat dan daerah sesuai daerah yang sulit dijangkau 

6. Indikator: Jumlah Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker 

pada populasi usia 30-50 tahun. 
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1) Definisi Operasional: Persentase puskesmas yang melaksanakan 

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan 

usia 30-50 adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan 

deteksi dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis 

(SADANIS), dan leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) atau papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melaksanakan 

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan 

usia 30-50 dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia dikali 100% 

3) Capaian Indikator 

 

Berdasarkan Gambar 18 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Grafik persentase kab/kota  yang melaksanakan    
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 

30-50 tahun di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 

 

persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini 

kanker pada perempuan usia 30-50 tahun di Provinsi Kepulauan Riau 

pada tahun 2020  sudah mencapai target nasional  yaitu  sebanyak 4 

kabupaten kota (100%) dimana target kabupaten/kota yang melakukan 

deteksi dini kanker pada Tahun 2020 sebanyak 4 kabupaten/kota.  

Indikator ini berbeda pada tahun-tahun sebelumnya dimana indikatornya 

adalah persentasi puskesmas yang melakukan deteksi dini kanker . 

 

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Riau untuk menunjang pencapaian indikator adalah: 
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- Deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan 

usia 30-50 tahun dengan melakukan koordinasi bersama lintas sektor 

dan lingkungan industri serta  pihak swasta (perusahaan) 

- Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi petugas 

kesehatan di puskesmas. 

- Melakukan Bimtek dan Monev program PTM kepada petugas PTM di 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal antara 

lain ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas yang cukup memadai 

dan sudah terlatih, dukungan dari Pemerintah Daerah, lintas sektor terkait 

serta pihak swasta melalui dana CSR, alur pelaporan bersifat offline dan 

online melalui portal web SI PTM. 

6) Kendala/masalah yang dihadapi 

Adapun kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai target adalah: 

- Adanya pergantian petugas penanggungjawab deteksi dini kanker 

payudara dan leher rahim yang sudah dilatih di Puskesmas sehingga 

harus melatih kembali pada petugas yang baru 

- Petugas yang terlatih deteksi dini kanker payudara dan leher rahim 

masih kurang 

- Laporan bulanan baik yang bersifat manual dan berbasis web masih 

belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap 

- Ketersediaan BHP pemeriksaan IVA di kabupaten/kota masih kurang 

memadai. 

- Pembatasan sosial karena Pandemi Covid-19. 

7) Pemecahan Masalah 

Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah: 

- Melakukan pelatihan, Bimtek dan OJT pada petugas baru oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

- Melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait untuk mendukung 

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. 

8) Efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang melaksanakan 

Kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan 
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usia 30-50 tahun adalah  100 % dari target yaitu 4 kabupaten/kota dan 

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan SDM 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang meningkat 

kualitasnya sebesar 79,7 % yang berarti terdapat efisiensi sumber 

pembiayaan sebesar 21,3%. 

7. Indikator : Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan 

1) Definisi Operasional : Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan 

adalah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di 

fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa 

(wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan 

informasi dan edukasi, tatalaksana awal, memberikan pengobatan dasar 

dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Standar pelayanan: 

pelayanan kesehatan dilakukan oleh minimal 1 orang dokter 

umum/spesialis kedokteran jiwa dan 1 orang perawat spesialis 

keperawatan jiwa. 

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah penderita ODGJ berat (penderita 

Skizofrenia dan Psikotik Akut) yang mendapatkan layanan dibagi jumlah 

sasaran penderita ODGJ dikali 100%. 

3) Capaian Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 14. Grafik Persentase ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Tahun 2021 

 

Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase 

ODGJ yang mendapatkan pelayanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2020 adalah sebesar 81,8% dibandingkan dengan target nasional tahun 

2020 yaitu sebesar  10% yang artinya capaiannya melebihi target 

nasional, sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut 
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pada tahun 2020 adalah sebesar 818%. Berdasarkan Gambar 14 dapat 

dilihat bahwa capaian persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan di 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sebesar 81,8% atau 

sebanyak 1.663 penderita ODGJ berat yang medapatkan pelayanan dari 

sasaran ODGJ berat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yaitu 

sebesar 2.034 ODGJ. 

4)   Analisa penyebab keberhasilan program 

Indikator ini melebihi target nasional dikarenakan masuk kedalam indikator 

SPM di kabupaten/kota dan indikator PIS-PK, dimana capaian targetnya 

sebesar 100%, sehingga pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya 

untuk mencapai target tersebut berupa penyediaan anggaran untuk 

kegiatan pencegahan dan pengendalian ODGJ, baik bersumber dana 

APBD maupun dana BOK puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sektor terkait 

dalam hal pencegahan dan penanggulangan ODGJ. 

5).  Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Riau untuk menunjang pencapaian indikator adalah: 

- Membuat kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 

tentang Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) 

- Peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga kesehatan dalam melakukan 

deteksi dini dan penatalaksanaan kasus gangguan jiwa di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama 

- Melakukan kegiatan deteksi dini gangguan mental emosional dengan 

menggunakan instrumen SRQ20 dan SDQ pada anak remaja dan 

dewasa serta usia lanjut di masyarakat, sekolah, instansi pendidikan, 

dan instansi pemerintah 

- Melakukan advokasi kepada perangkat daerah (Camat/Lurah/Kades) 

dalam membebaskan kasus pasung pada ODGJ 

6).  Kendala/masalah yang dihadapi 

Adapun kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai target adalah: 

- Ketersediaan anggaran untuk program kesehatan jiwa baik bersumber 

APBN, APBD dan BOK masih relatif rendah 

- Tingginya stigmatisasi masyarakat pada penderita ODGJ 

- Sebagian besar penderita ODGJ berstatus ekonomi menengah 

kebawah sehingga sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan yang 

berkualitas 
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- Kurangnya SDM kesehatan terutama dokter spesialis kedokteran jiwa 

dan perawat spesialis keperawatan jiwa terutama di kabuapten yang 

letaknya jauh dari ibu kota provinsi 

- Tidak adanya rumah sakit jiwa di Provinsi Kepulauan Riau 

- Sebagian besar ODGJ berstatus bukan penduduk setempat melainkan 

pendatang tidak memiliki kartu identitas sehingga menyulitkan dalam 

kepengurusan BPJS kesehatan 

- Belum adanya rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ 

yang terlantar atau ditolak kembali ke keluarga 

- Ketersediaan obat program jiwa yang masih terbatas di pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota 

7).  Pemecahan Masalah 

Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah: 

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Sosial, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Satpol 

PP, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi (PDSKJI, IPKI, PPKJI), 

Camat, Lurah/Kades. 

- Melakukan advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD terkait 

penyediaan anggaran untuk program kesehatan jiwa 

- Melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 

kesehatan jiwa 

8).  Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian indikator Persentase ODGJ yang Mendapatakan Pelayanan 

adalah sebesar 81,8% (10%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi 

anggaran layanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebesar 

99,5% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 0,5%. 

9. Indikator: Nilai Kinerja Penganggaran  

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

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

menggunakan formula rata geometrik 

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

kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan 

17. Indikator: Nilai Kinerja Penganggaran 

1) Definisi Operasional: Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi 

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

dengan menggunakan formula rata geometric 

K.  
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1) Rumus/Cara perhitungan: Realisasi volume kegiatan / target volume 

kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan 

2) Capaian Indikator 
 

Gambar 23. Grafik Nilai kinerja Penganggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan 
Provinsi Kepri Tahun 2020 

 

Berdasarkan Gambar 23 dapat dilihat bahwa capaian indikator Nilai 

Kinerja Penganggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2020 belum mencapai target yaitu sebesar 77,8% dari target 

yang ditetapkan sebesar >80%. 

4) Analisa Penyebab kegagalan:  

- Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya refokusing 

anggaran untuk penanggulangan COVID-19 

- Adanya kebijakan pembatasan sosial bersakala besar sehingga 

kegiatan banyak yang dihentikan atau ditunda 

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator 

- Melakukan integrasi program dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan penanggulangan COVID-19 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi: keterbatasan anggaran akibat refokusing 

anggaran baik APBN maupun APBD 

7) Pemecahan Masalah: melakukan integrasi program dengan program 

penanggulangan COVID-19 

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Capaian indikator nilai kinerja penganggaran sebesar 77,8% dan 

dibandingkan dengan target realisasi anggaran sebesar >80% yang 

berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 3,2%. 
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3.2 Realisasi Anggaran 
 

 1). Realisasi anggaran masing-masing kegiatan Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 

 
  

No Kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 Surveilans dan 
Karantina 
Kesehatan 

Rp. 498.298.000 Rp. 413.518.086 82,99 

2 Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit Tular 
Vektor dan Zoonotik 

Rp. 573.571.000 Rp. 345.167.200 60,18 

3 Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit Menular 
Langsung 

Rp. 491.965.000 Rp. 399.683.000 81,24 

4 Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit Tidak 
Menular 

Rp. 444.785.000 Rp. 417.746.700 93,92 

5 Pencegahan dan 
Pengendalian 
Masalah Kesehatan 
Jiwa dan NAPZA 

Rp. 200.000.000 Rp. 199.023.041 99,51 

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

Rp. 411.920.000 Rp. 264.169.500 64,13 

 TOTAL Rp. 2.620.539.000 
 

Rp. 2.039.307.567 77,82 
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2). Realisasi anggaran indikator Perjanjian Kinerja tahun 2020 
 

  

No Indikator Anggaran Realisasi % 

1. Persentase ODHA 
baru ditemukan yang 
memulai pengobatan 
ARV 
 

125.500.000 124.059.500 98,85 

2. Persentase cakupan 
penemuan dan 
pengobatan TBC 

 

182.160.000 169.933.540 93,29 

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

 

247.070.000 236.147.000 95,58 

4. Persentase kasus kusta 
baru tanpa cacat 

 

75.140.000 - 0 

5. Persentase kasus 
malaria positif yang di 
obati sesuai standar 

 

204.060.000 170.613.200 83,61 

6. Jumlah kabupaten/kota 
melaksanakan deteksi 
dini kanker 

 

107.585.000 85.847.000 79,79 

7. Persentase ODGJ yang 
mendapatkan pelayanan 

 

200.000.000 199.023.041 99,51 

8. Nilai kinerja 
penganggaran 

 

- - - 
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3) Realisasi anggaran per output dalam  e-Monev DJA tahun 2020 
 

  

No Output Anggaran Realisasi % 

1. Layanan 
Kewaspadaan Dini dan 
Respon Penyakit 
Potensial KLB 
 

69.228.000 58.109.686 83,94 

2. Layanan Imunisasi 

 
247.070.000 236.147.000 95,58 

3. Layanan Karantina 
Kesehatan 

 

135.000.000 72.353.600 53,60 

4. Layanan Pengendalian 
Penyakit Infeksi 
Emerging 

 

47.000.000 46.907.800 99,80 

5. Layanan Intensifikasi 
Eliminasi Malaria 

 

204.060.000 170.613.200 83,61 

6. Layanan Pengendalian 
Penyakit Filariasis dan 
Kecacingan 

 

369.511.000 174.554.000 47,24 

7. Layanan Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit HIV/AIDS 

 

125.500.000 124.059.500 98,85 

8. Layanan Pengendalian 
Penyakit TBC 

 

199.660.000 185.118.540 92,72 

9 Intensifikasi Penemuan 
Kasus Kusta 
 

75.140.000 - 0 

10 Layanan Pencegahan 
dan Pengendalian  
Penyakit Hepatitis 
 

91.665.000 90.505.000 98,73 

11 Deteksi Dini Faktor 
Risiko Penyakit Tidak 
Menular 
 

50.000.000 48.760.600 97,52 

12 Deteksi Dini Kanker 
 

107.585.000 85.847.000 79,79 

13 Layanan Terpadu PTM 
 

287.200.000 283.139.100 98,59 

14 Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 
 

411.920.000 264.169.500 64,13 

15 Layanan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa Berat 
 

200.000.000 199.023.041 99,51 



33  

BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2020 telah berjalan cukup baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang 

telah ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 79,8% 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 8 Indikator kinerja 

sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, 

sebanyak 3 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 1 indikator 

telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 indikator tidak 

mencapai target. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diketahui bahwa kinerja 

anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 77,8%, 

dengan realisasi  tertinggi pada indikator layanan pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging sebesar 99,8% dan realisasi paling rendah pada 

indikator lntensifikasi penemuan kasus kusta yakni sebesar 0% 

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 8 indikator, terdapat 4 

indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai 

atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan 

telah dilaksanakan dengan baik. 

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, 

maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara 

nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama 

antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, 

setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah 

perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan 

untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan 

kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk 

komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara 
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B. Tindak Lanjut 

1. Capaian kinerja tahun 2020 belum tercapai optimal karena adanya pandemi 

COVID-19, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau akan 

melakukan upaya percepatan pencapaian kinerja yakni: 

a. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa 

pandemi  

b. Melakukan integrasi program dengan program pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 

2. Menyusun perencanaan kegiatan program yang masih belum mencapai target 

3. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan pemegang program pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

 
Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2020 

disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


