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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahe Esa, atas Rahmat dan 

Karunia-Nya, laporan kinerja Tahun 2021 dapat diselesaikan. Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara sebagai koordinator pembangunan kesehatan di Provinsi    Kalimantan 

Utara dan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara 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 Dana APBN. 

Penyusunan laporan kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memuat 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai selama satu tahun anggaran. Secara garis besar laporan berisi 

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

sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024, 

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

yang dilakukan. Seluruh kegiatan yang mendukung program kesehatan masyarakat 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan 

rencana Tahun 2021, meskipun harus dilakukan berbagai penyesuaian langkah dan 

strategi akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah merubah pola kerja karena 

adanya pembatasan. 

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. 

 

                                                                                                  Kalimantan Utara,    Desember  2021 
                                                                                                                Kepala Dinas Kesehatan 
 

                                                                                          
                                                                                                                    Usman, S.K.M.,M.Kes. 
                                                                                                            NIP. 19680817 199312 1 004 
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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 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyusun laporan kinerja sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2021. 

Sasaran pembangunan kesehatan pada periode 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 program dan kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 tahun 2021. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi di Bidang Kesmas Dinkes 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana 

yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja 

Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari masing-masing program di 

lingkup Bidang Kesmas Tahun 2021. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Dinas Kesehatan dengan 

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

memiliki 20 indikator dengan target yang telah disepekati. Namun setelah refocusing 

menjadi 19 target. Dari target tersebut baru tercapai 10 indikator yang capaiannya 

lebih dari target, 2 indikator yang capaiannya mendekati target dan 7 indikator yang 

capaiannya jauh dari target yang diharapkan. 

Realisasi anggaran pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  (03) 

Dekonsentrasi yaitu 94,26%. Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan 

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

provinsi bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana 

mestinya mulai dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi. 

Masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang penyerapan anggaran di tahun 2021      
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tidak mencapai 100% dikarenakan pada penyerapan honor Narasumber yang tidak 

maksimal karena Narasumber di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan 

Puskesmas tidak bisa dibayarkan. 

Untuk perbaikan ke depan diperlukan koordinasi lebih baik antar Dinas 

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Unit Eselon I Dirjen Kesmas dalam 

penyusunan rencana operasional kegiatan sehingga rencana kegiatan yang dibuat 

dapat terlaksana dengan baik 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR........................................................................................................................................... ii 

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. vi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................... vii 

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................................................. viii 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 2 

C. Visi, Misi dan Strategi Organisasi ................................................................................. 2 

D. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................................... 3 

E. Potensi dan Permasalahan ............................................................................................... 8 

F. Sistematika ............................................................................................................................ 10 

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................................................... 12 

A. Perjanjian Kinerja .............................................................................................................. 12 
B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat .......................................... 12 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................................................................................14 

A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................................... 14 

1. Indikator Kinerja Program ...................................................................................... 14 

B. Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 49 

C. Kesimpulan ........................................................................................................................... 51 

LAMPIRAN ......................................................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

DAFTAR TABEL 
Tabel 3.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan  

 Masyarakat Tahun 2021  15 

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang melaksanakan   

 Surveilans Gizi   16 

Tabel 3.3 

 

Capaian Indikator Puskesmas mampu tatalaksana Gizi 

Buruk pada Balita 

 

  17 

Tabel 3.4 Capaian Indikator Persentase bayi Usia kurang dari 6 

bulan mandapat ASI Eksklusif  

  19 

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang 

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 

Baru Lahir  

23 

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang 

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita 

25 

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang 

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia 

Sekolah dan Remaja 

27 

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang 

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi 

29 

Tabel 3.9 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan lanjut usia se Provinsi Kalimantan 

Utara 

30 

Tabel 3.10 Data capaian Desa/Kelurahan SBS Tahun 2021 36    

Tabel 3.11 Capaian sarana air minum yang dilakukan pengawasan 37 

Tabel 3.12 Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan 

sesuai standar tahun 2021 

38 

Tabel 3.13 Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis 

sesuai standar tahun 2021 

40 

Tabel 3.14 Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat 

sesuai standar tahun 2021 

41 

Tabel 3.15 Tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi 42 

 Syarat kesehatan  

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang menerapkan 

kebijakan Germas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021  

44 

Tabel 3.17 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas per 

Kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara 

48 

Tabel 3.18 Alokasi Pagu dana Dekonsentrasi Program Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021  

49 

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Program 

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 

 

50 

 

 



vii | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 3.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

DAFTAR SINGKATAN 
 

KEK : Kurang Energi Kalori 

KN1 : Kunjungan Neonatal Pertama  

PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

PN : Persalinan Nakes 

PF : Persalinan di Fasilitas Kesehatan 

K4 : Kunjungan ke empat kali selama masa kehamilan 

AMP : Audit Maternal Perinatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan kewenanganannya. Pembangunan kesehatan 

merupakan salah satu dari tugas pemerintah daerah yang merupakan 

kewenanganan konkurent antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam 

melaksanakan pembangunan bidang kesehatan, pemeritah daerah dibantu 

pelaksanannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 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, akun, efektif, dan efisien sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah penurunan prevalensi wasting dan 

stunting pada balita. 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. 

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. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unit yang sangat 

berperan di daerah dalam mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia 

Sehat”. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam 



2 | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

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 Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada Program Kesehatan Masyarakat 

dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari 

masing-masing   unit kegiatan. 

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 

Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan 

Menteri Kesehatan terdiri dari 1 sasaran dan 4 indikator kinerja, yang sebelumnya 

terdiri dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Utara (03) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2021 dalam 

mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana 

strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Utara (03) oleh pejabat yang bertanggungjawab. 

 

C. Visi dan Misi dan Stategi Organisasi 

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, 

terjangkau,berkeadilan dan merata”. 

2. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 meliputi: 

a. Mengembangkan SDM Kesehatan 

b. Penguatan kebijakan manajemen pembangunan kesehatan 

c. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat 

d. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 

e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 

3. Sasaran 

a. Menurunnya kasus kematian Ibu 
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b. Menurunnya kasus kematian Bayi 

c. Meningkatnya status gizi masyarakat 

d. Menurunnya kasus kesakitan 

4. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Kalimantan Utara yaitu: 

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 

c. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas Kesehatan 

Lingkungan 

 
D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan 

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

upaya kesehatan; 

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

sumber daya manusia kesehatan; 

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; 

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; 

h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
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i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

4. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai 

berikut ; 

a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan 

Masyarakat, kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing 

dan mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang akuntabel 

dan dapat terlaksana; 

b. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

d. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

e. Memantau evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

f. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi dibawahnya dengan 

disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan senaik – baiknya. 

g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodic dalam ramgka penemuan masalah secara dini 

dan pengawasan yang intensif, 

h. Mengendalikan tugas administratif dan teknis operasional  Bidang 

Kesehatan Masyarakat denga memberikan bimbingan, arahan dan 

pengawasan yang intensif. 

i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas 

bawahan.  

j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya 
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k. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun 

lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan atasan. 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh seksi-seksi yang meliputi : 

1. Seksi Kesga dan Gizi; 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi 

sesuai, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan 

Renstra SKPD; 

b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

kesehatan keluarga dan gizi; 

c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam 

penerapan upaya pelayanan kesehatan keluarga, meliputi kesehatan 

ibu dan bayi bau lahir, kesehatan Balita dan anak pra sekolah, 

kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, 

kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat; 

d. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam 

penerapan standarisasi pelayanan kesehatan keluarga yang akan 

dilaksankan oleh masyarakat; 

e. Melaksankan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standarisasi 

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi serta teknologi pelayanan gizi; 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksana serta koordinasi dalam penetapan 

standarisasi dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi: 

pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, 

pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta 

jaringan informasi pangan dan gizi; 

g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam 

menerapkan standarisasi pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat; 

h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi; 

i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan 

dengan sebaik – baiknya; 
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j. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan 

kapasitas; 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis 

kepada pimpinan 

2. Seksi Promosi Kesehatan ; 

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi; 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra OPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra OPD 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan 

dengan sebaik – baiknya 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam 

penerapan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 

masyarakat; 

e. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam 

penerapan standarisasi promosi kesehatan dan pemberdayaan 

kesehatan masyarakat;Melaksanakan kampanye serta penyebar luasan 

informasi mengenai program kesehatandan pola hidup bersih dan 

sehat kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat, instansi 

pemerintah dan swasta baik skala provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

f. Mengembangkan metode dan teknologi komunikasi tepat guna dan 

tepat sasaran untuk meningkatkan penetrasi penyebar luasan program 

promosi kesehatan; 

g. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan kemitraan dengan 

mitra kerja dan pembimbingan dalam upaya meningkatkan promosi 

kesehatan dan pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

h. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan; 

i. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan 

kapasitas; 
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j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternative pemecahan masalahnya; 

k. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukan telaahan yang mendalam serta berkonsultasi dengan pihak 

terkait; 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas; 

m. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis 

kepada pimpinan; 

 

3. Seksi Kesling dan Kesjaor 

Seksi Kesehatan Linkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai 

tugas dan fungsi : 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra OPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra OPD. 

c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga; 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pengoordinasian, 

monitoring dan evaluasi penyehatan lingkungan dan penyehatan air 

lintas Kabupaten/Kota, kesehatan kerja dan olah raga; 

e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olah raga; 

f. Melaksanakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi 

mengganggu kesehatan lingkungan; 

g. Melaksanakan  koordinasi pembinaan lintas  program  dan lintas sektor    

dalam upaya  penyehatan lingkungan , kesehatan kerja dan olah raga; 

h. Melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pra dan pasca 

bencana serta sanitasi daerah; 

i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan 

sebaik – baiknya  

j. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permaslahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra OPD; 
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k. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra OPD; 

l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan  

kawasan 

m. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahannya; 

n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis 

kepada pimpinan. 

 

E. Potensi dan Permasalahan 
Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input 

dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan dalam bidang 

kesehatan         masyarakat. 

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

sudah cukup baik, 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 desa di provinsi Kalimantan Utara, namun 

kompetensi masih belum memadai. Di samping itu distribusi tenaga kesehatan 
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yang menumpuk di daerah perkotaan juga menjadi salah satu kendala 

kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di 

daerah terpencil. Demikian juga secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan 

RS PONEK meningkat namun belum diiringi dengan peningkatan kualitas 

pelayanan karena jumlah Tim yang tidak lengkap dan sistem rujukan yang 

belum efektif. 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 2014, 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. 

Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai 

dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah u 

ntuk 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 
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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 2014 

tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 

F. Sistematika 

Sistematika penulisan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Utara adalah sebagai berikut : 

1. Ringkasan Eksekutif 

2. Kata Pengantar 
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3. Daftar Isi 

• BAB I 

Penjelasan umum organisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, 

penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

• BAB II 

Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. 

• BAB III 

Penyajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

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 

 

 

 

 

 

 



12 | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 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 2021 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat berisi Indikator, antara lain: 

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga indikator  

yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi: 

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 

c. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas Kesehatan 

Lingkungan 

 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menggambarkan 

indikator pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab 

kematian ibu di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan 

infeksi pada saat persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian 

dari kesepakatan global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). 

Persentase ibu hamil Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko 

yang akan dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan 

pasca persalinan. 

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas Kesehatan 

Lingkungan menggambarkan Persentase Desa/Kelurahan Stop BAB 

sembarangan, Kab/Kota Sehat, tersedianya sarana air minum yang 

diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar, Fasyankes yang 
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memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar, tersedianya tempat 

pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standard dan tempat 

fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar.  

Ketiga indikator diatas diharapkan dapat menjadi  daya ungkit terhadap 

keberhasilan dalam pencapaian renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

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 Dinas 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 2021, indikator 

kinerja Program Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Indikator Kerja Utama Program Kesehatan Masyarakat 
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Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Provinsi 

Kalimantan UtaraTahun 2021 

No. Sasaran 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Target 

Provinsi 

(1) (2)      (3) (4) (5) 

1. Pembinaan Gizi 1. Persentase Kabupaten/Kota 70% 50 % 

 Masyarakat  melaksanakan surveilans gizi   

  2. Persentase   puskesmas yang 

menyelenggarakan tata laksana gizi buruk 

pada balita 

20% 20 % 

  3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 

mendapat ASI eksklusif 

45% 45 % 

2. Pembinaan Kesehatan 

Keluarga 

1. Jumlah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir 

200 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

  2. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Kesehatan Balita 

200 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

  3. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Anak Usia Sekolah dan Remaja 

3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

  4. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Usia Reproduksi 

200 Kab/Kota 4 Kab/Kota 

  5. Persentase kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

lanjut usia 

50% 60% 

3. Pembinaan Upaya 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

1. 

 

2. 

Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan kesehatan kerja 

Jumlah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan kesehatan olahraga 

334 Kab/Kota 

 

334 Kab/Kota 

 

4 Kab/Kota 

 

3 Kab/Kota 

 

4. Penyehatan 1. Persentase desa/kelurahandengan Stop 50 % 30 % 

 Lingkungan  Buang air besar Sembarangan (SBS)   

  2. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 220 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

 

  3. Persentase sarana   air   minum   yang 64% 50% 

   diawasi/diperiksa kualitas air minumnya   

   sesuai standar   

  4.   Jumlah fasyankes yang memiliki  3000 5 RS 

     pengelolaan limbah medis sesuai   

   Standar   

  5. Presentase Tempat Pengelolaan 44% 50% 

   Pangan (TPP) yang memenuhi syarat   

   sesuai standar   

  6. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum 60 % 50% 

   (TFU) yang dilakukan pengawasan   

   sesuai standar   

5. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Persentase kabupaten/kota  yang 

menerapkan  kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat 

35% 35% 

  2. Persentase  kabupaten/kota 

melaksanakan pembinaan posyandu 
Aktif 

70% 50% 
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6. Meningkatnya 
Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan 
manajemen 
Kementerian Kesehatan 

1. 
 

 

Persentase Kinerja RKAKL lingkup 

Kesehatan Masyarakat 

 

85% 
 

 

90 % 
 

       

 

1) Pembinaan Gizi Masyarakat 

a) Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 

Indikator ini menggambarkan bahwa kab/kota tsb sudah menerapkan 

surveilans gizi sebagai deteksi dini dalam penurunan angka status gizi. 

Kriteria dalam indikator ini ada 3 yaitu, pengumpulan data (assesmen) 

yaitu 60% kabupaten/kota melakukan entry sasaran, pengukuran balita dan 

bumil, analisis yaitu seluruh balita gizi buruk dilakukan tindakan dan 

melakukan entry rencana kegiatan, dengan demikian indikator ini memiliki 

banyak tantangan untuk mencapai target. Jika melihat cakupan indikator ini 

hanya berdasarkan 1 kriteria yaitu pengentrian e-PPGBM.  

Berdasarkan hasil pelaporan tingkat Provinsi Kalimantan Utara 

diperoleh capaian data surveilans gizi yang terinput di sistem sebesar 33,7 

%. Apabila dibandingkan dengan target provinsi sebesar 50% maka 

indikator ini belum mencapai target. Adapun data capaian indikator per 

kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 

Surveilans Gizi 

Kab/Kota Jumlah 
Sasaran 

% Entry Kab/Kota 
Persentase 
Entry >60% 

% 

Tarakan 24.580 45,7 0 0 

Bulungan 14.004 33,2 0 0 

Nunukan 21.192 30,1 0 0 

Malinau 8.827 18,4 0 0 

KTT 2.867 17,4 0 0 

Provinsi 71.470 33,7 0 0 

Sumber : SIGIZI Terpadu 

Analisa Kegagalan 

1. Kondisi pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa Posyandu yang 

tidak melakukan pelayanan dimana kegiatan tersebut sebagai bahan 

inputan pada aplikasi SIGIZI Terpadu; 

2. Kemampuan kader dalam mengukur tinggi badan/panjang badan 
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belum maksimal, sehingga perlu refresh ilmu; 

3. Input Rencana kegiatan ke dalam sigizi terpadu sebagai salah satu 

kriteria dalam penentuan surveilans gizi masih dalam proses 

sehingga belum optimal 

Alternatif Solusi 

1. Refreshing Kader dalam melakukan Pengukur dan Penimbangan 

sesuai standar; 

2. Pemanfaatan tenaga Kader dan Lintas Program dalam Penginputan 

hasil pengukuran setiap bulannya pada aplikasi; 

3. Diseminasi informasi hasil surveilans gizi; 

4. Monitoring dan Evaluasi program gizi ke Kabupaten/kota hingga 

Puskesmas. 

b) Persentase puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita 

Indikator tersebut menggambarkan keadaan puskesmas yang 

mampu dalam melakukan perawatan dalam kasus gizi buruk, ada dua 

kriteria dalam menentukan indikator ini yaitu tersedia tim tatalaksana 

gizi buruk dan Puskesmas yang memiliki dan mengupload SOP 

pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di Puskemas gizi 

buruk, jika dilihat dari capaian Kalimantan Utara sebesar 20.34% dan 

sudah mencapai target Provinsi yakni sebesar 20%. 

Tabel 3.3 Capaian Indikator Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk 

Pada Balita 

Kab/Kota Jumlah 
Puskesmas  

Puskesmas 
Memiliki 
SOP dan 

Mengentry 

Persentase 
Puskesmas 

Mampu 
Tatalaksana 
Gizi Buruk 

Tarakan 6 3 50% 

Bulungan 12 9 75% 

Nunukan 18 0 0 

Malinau 18 0 0 

KTT 5 0 0 

Provinsi 59 12 20.34% 

Sumber : SIGIZI Terpadu 
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Analisa keberhasilan  

Sudah ada 8 (delapan) Puskesmas yang telah dilatih Pencegahan dan tata 

laksana Gizi Buruk pada Balita yakni Kab. Bulungan 2 Puskesmas, Kab. 

Nunukan 2 Puskesmas, Kab. Malinau 2 Puskesmas, KTT 1 Puskesmas dan 

Kota Tarakan 1 Puskesmas serta yang memiliki SOP dan sudah diupload 

yaitu Kab. Bulungan 9 Puskesmas dan Kota Tarakan 3 Puskesmas. 

Hambatan dalam pencapaian keberhasilan 

1. Belum semua Puskesmas terlatih Pencegahan dan tata laksana Gizi 

Buruk pada Balita (belum memiliki Tim tatalaksana Gizi Buruk); 

2. Tim Fasilitator Provinsi hanya 1 Tim, sehingga harus butuh waktu 

dalam penyusunan jadwal pelatihan; 

3. Provinsi Kalimantan Utara belum mempunyai Bapelkes, sehingga 

harus mengusulkan Pengampu Pelatihan ke BBPK Pusat serta 

penerbitan sertifikat. Dan itu yang menjadi kendala karena prosesnya 

memakan waktu yang cukup panjang mulai dari penguploadan berkas, 

verifikasi hingga terbit surat persetujuan pengampunya; 

4. Terkait entry SOP pada aplikasi, ada beberapa SOP yang belum 

lengkap yakni 4 atau 5 SOP, sehingga tidak masuk dalam kriteria. 

Alternatif Solusi 

1. Pelatihan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita bagi 

dokter, perawat/bidan, gizi; 

2. Monev program gizi ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas terkait SOP 

tata laksana Gizi buruk; 

3. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi kurang ke Kab/kota; 

4. Mobilisasi masyarakat yang melibatkan LP/LS serta tokoh masyarakat 

terkait pencegahan Gizi Buruk 

 

c) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 

Anak-anak yang diberi ASI Eksklusif 14 kali lebih kecil kemungkinanya 

untuk meninggal dalam enam bulan pertama daripada anak yang tidak 

disusui. ASI juga dapat mengurangi kematian akibat infeksi saluran 

pernapasan akut dan diare (Lancet, 2008). WHO merekomendasikan ibu 

diseluruh dunia untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan 
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pertama untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan 

yang optimal. Selanjutnya, mereka harus memberi makanana 

pendamping yang bergizi dan terus menyusui hingga bayi berusia dua 

tahun atau lebih. 

Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan bayi usia 6 

bulan yang mendapat ASI Eksklusif dibandingkan seluruh bayi yang 

berumur kurang dari 6 bulan dan dikonversi dalam bentuk persentase. 

Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan memiliki banyak manfaat bagi 

bayi dan ibu. Manfaat bagi bayi diantaranya adalah perlindungan 

terhadap infeksi gastrointestinal baik dinegara berkembang dan di 

negara industri. Menyusui meningkatkan IQ, kehadiran di sekolah dan 

dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi ketika kehidupan dewasa. 

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui penurunan persentase ASI 

Eksklusif berdasarkan kelompok umur sehingga dapat merencanakan 

edukasi gizi pada saat yang tepat bagi ibu hamil dan menyusui. 

Indikator ASI Ekslusif ada 2 yaitu ASI proses atau asi 0-6 bulan masuk 

dalam indikator renstra. Untuk cakupan bayi mendapat asi ekslusif  

menurut kabupaten/kota sebesar 53.2%, berada diatas target provinsi 

yakni 45%.  

Tabel 3.4 Capaian Indikator Persentase bayi usia kurang dari 6 
bulan mendapat ASI eksklusif) 

Kab/Kota Jumlah Bayi 
Kurang 6 Bulan 

Jumlah Bayi 
di recall 

Jumlah Bayi 
Kurang 6 Bulan 
mendapat ASI 

Eksklusif 

% 

Tarakan 2.350 2052 1251 61 

Bulungan 1389 1014 620 61 

Nunukan 876 876 251 29 

Malinau 98 73 14 19 

KTT 245 26 13 50 

Provinsi 6.187 549 549 53.2 

                       Sumber : SIGIZI Terpadu 

Analisis Keberhasilan 

1. Telah ada Tenaga kesehatan yang terlatih dalam Pemberian Makan 

Bayi dan Anak; 

2. Masyarakat mulai memahami pentingnya pemberian ASI Eksklusif. 
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Analisis kegagalan 

Hal-hal yang menyebabkan kegagalan capaian bayi usia 6 bulan 

mendapat ASI Eksklusif : 

1. Sulit merubah kebiasaan dan menghilangkan mitos dalam masyarakat; 

2. Masih ada susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tersedia di 

fasilitas kesehatan baik faskes pemerintah ataupun swasta 

Alternatif Solusi 

1. Pelatihan konseling pemberian makanan bayi dan balita (PMBA); 

2. Melakukan edukasi khususnya saat pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan 

Kelas ibu Balita tentang pentingnya Pemberian ASI Eksklusif pada 

Bayi 

 
2) Pembinaan Kesehatan Keluarga 

a) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir  

Kriteria kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir adalah: 

1. Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% 

desa/kelurahan; 

2. Cakupan K4 minimal 85% (Sebelumnya : Seluruh Puskesmas memiliki 

cakupan K4 minimal; 

3. Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan 

pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu 

tertentu; 

4. Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 RS mampu melakukan 

penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal 

dan neonatal; 

5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP minimal 1 

kali setiap 3 bulan. 

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan menggunakan indikator 

komposit yakni 5 kriteria penilaian, sehingga jika 1 dari 5 komponen 

tersebut tidak terpenuhi, maka cakupan tidak tercapai. Masa Neonatal 

merupakan masa yang sangat kritis karena pada masa ini banyak terjadi 

kematian. Masalah utama bayi baru lahir pada masa perinatal dapat 
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menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. Hal ini merupakan akibat 

dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilan yang 

tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak 

bersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Bila ibu meninggal 

saat melahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin 

kecil. Kematian neonatal tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa 

dukungan upaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan kesehatan 

ibu. 

Perawatan antenatal dan pertolongan persalinan sesuai standar, 

harus disertai dengan perawatan neonatal yang adekuat dan upaya-upaya 

untuk menurunkan kematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi 

pasca lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. 

Sebagian besar kematian neonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh 

penyakit – penyakit    yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak 

mahal, mudah dilakukan, bisa dikerjakan dan efektif. Masa Neonatal 

merupakan masa yang sangat kritis karena pada masa ini banyak terjadi 

kematian. Masalah utama bayi baru lahir pada masa perinatal dapat 

menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. Hal ini merupakan akibat 

dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilan yang 

tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak 

bersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Bila ibu meninggal 

saat melahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin 

kecil. Kematian neonatal tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa 

dukungan upaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan kesehatan 

ibu. 

Perawatan antenatal dan pertolongan persalinan sesuai standar, 

harus disertai dengan perawatan neonatal yang adekuat dan upaya-upaya 

untuk menurunkan kematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi 

pasca lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. 

Sebagian besar kematian neonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh 

penyakit – penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak 

mahal, mudah dilakukan, bisa dikerjakan dan efektif. Intervensi imunisasi 

Tetanus Toxoid pada ibu hamil menurunkan kematian neonatal hingga 33-

58% (The Lancet Neonatal Survival 2005). 

Di negara berkembang, sekitar 3% bayi mengalami asfiksia lahir 
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tingkat sedang dan berat. Bayi asfiksia yang mampu bertahan hidup namun 

mengalami kerusakan otak, jumlahnya cukup banyak. Hal ini disebabkan 

karena resusitasi tidak adekuat atau salah prosedur. Resusitasi yang 

dilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan pada 

bayi karena hipoksia. Intervensi post natal terhadap peningkatan 

ketrampilan resusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian 

neonatal hingga 6-42% (The Lancet Neonatal Survival 2005). 

Sekitar 11,5 % bayi lahir dengan berat lahir rendah kurang dari 2500 

gram (Riskesdas 2007). Data dari SKRT 2001 menunjukkan bahwa Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor terpenting kematian 

neonatal. Penyumbang utama kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, 

asfiksia lahir, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kematian karena 

hipotermia pada bayi berat lahir rendah (BBLR) dan bayi prematur 

jumlahnya cukup bermakna. Perilaku/kebiasaan yang merugikan seperti 

memandikan bayi segera setelah lahir atau tidak segera menyelimuti bayi 

setelah lahir, dapat meningkatkan risiko hipotermia pada bayi baru lahir. 

Intervensi untuk menjaga bayi baru lahir tetap hangat dapat menurunkan 

kematian neonatal sebanyak 18-42% (The Lancet Neonatal Survival 2005). 

Salah satu penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian bayi 

baru lahir adalah Pneumonia, suatu infeksi yang dapat terjadi saat lahir atau 

setelah lahir. Faktor risiko terpenting terjadinya Pneumonia adalah 

perawatan yang tidak bersih, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang 

adekuat. Pneumonia pada bayi baru lahir gejalanya tidak jelas dan seringkali 

tidak diketahui sampai keadaannya sudah sangat terlambat. 

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi hingga berusia 6 

bulan.Walaupun proporsi bayi yang pernah mendapat ASI cukup tinggi 

yaitu 95,7% (SDKI 2007), namun proporsi ASI eksklusif pada bayi 0 - 6 bulan 

masih rendah yaitu 32,4% (SDKI 2007), demikian juga dengan proporsi bayi 

mendapat ASI sekitar 1 jam setelah lahir yaitu 43,9% (SDKI 2007). Tidak 

memberikan kolostrum merupakan salah satu kebiasaan merugikan 

yang sering ditemukan. Pemberian ASI dapat menurunkan kematian neonatal 

hingga 55-87% (The Lancet Neonatal Survival 2005). 

Penurunan Angka Kematian Neonatal memerlukan upaya bersama 

tenaga kesehatan dengan melibatkan dukun bayi, keluarga dan masyarakat 
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dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi 

baru lahir. Untuk mengukur keberhasilan penerapan intervensi yang efektif 

dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang 

mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 

Penurunan angka kematian ibu dan neonatal dapat dicapai dengan 

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan 

sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas serta bayi dalam 

kandungan, saat lahir hingga masa neonatal. 

Tabel 3.5 Capaian kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

No Kab/Kota 
Target 

Provinsi 
Capaian 

1 Malinau 

3 

0 
2 Bulungan 1 
3 Tanah Tidung 0 
4 Nunukan  0 

5 Tarakan 0 
Provinsi 1 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat secara umum untuk capaian indikator 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan 

bayi baru lahir tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Provinsi, 

hanya Kabupaten Bulungan yang mencapai, sementara target Provinsi 

adalah 3 Kabupaten/Kota. Tidak tercapainya target indikator salah satu 

masalahnya adalah indikator tersebut memiliki definisi operasional yang 

komposit, jadi jika 1 DO saja yang tidak tercapai, maka tidak memenuhi 

target.  

Dari data yang telah masuk ke Provinsi hanya Kabupaten Bulungan 

saja yang memenuhi target dari 5 kriteria penilaian. Untuk 4 kab/Kota 

yang lain tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan AMP tidak 

terpenuhi per triwulan, capaian Kunjungan kehamilan K4 tidak tercapai, 

Puskesmas belum mampu dalam perawatan mampu tata laksana 

kegawatdaruratan maternal neonatal, belum semua Puskesmas 

menyelenggarakan Kelas ibu hamil di minimal 50% Desa/Kelurahan. 

Analisa Keberhasilan 

Kabupaten Bulungan memenuhi target dikarenakan dari 5 definisi 

operasional, semua terlaksana dengan baik. Pencapaian ini tidak lepas dari 
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peran serta Dinas Kesehatan Provinsi dalam memonitoring dan 

mengevaluasi secara berkesinambungan. Selain itu perans erta lintas 

sektor sudah berjalan baik. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 

1. Karena pandemic Covid-19 sehingga pelaksanaan AMP, kelas ibu 

hamil dan kunjungan K4 di Kab/Kota tidak maksimal dilaksanakan.  

2. Belum ada pelatihan tata laksana kasus kegawatdaruratan maternal 

neonatal di Puskesmas 

3. Tim PONED di beberapa Puskesmas Kab/Kota yang sudah pernah 

dilatih dikarenakan mobilisasi pegawai tinggi sehingga Tim sudah 

tidak lengkap di Puskesmas 

4. Pemanfaatan buku KIA yang masih belum optimal menyebabkan 

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan 

pada ibu hamil, nifas, bayi dan Balita belum maksimal 

Alternatif Solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program di semua 

jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yang memerlukan 

dukungan lintas sektor; 

2. Indikator komposit harusnya lebih disederhanakan, termasuk 

pelaksanaan AMP yang harus dilaksanakan per triwulan, karena susah 

dalam pencapaiannya, apalagi di masa pandemic seperti sekarang, yang 

pada kenyataannya pengelola Program di Dinas Kesehatan Kab/Kota, 

dan Puskesmas sibuk untuk menjadi vaksinator; 

3. Pemanfaatan IT terkait pelaksanaan AMP dan pelaksanaan kelas ibu 

hamil (VIRTUAL) serta janji temu saat Kunjungan Antenatal care; 

4. Perlu dilakukan pelatihan PONED bagi Puskesmas perawatan 

 

b) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Balita 

Defenisi Operasional/Kriteria kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah adalah: 

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

kelurahan 
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2. Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS  

3. Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK  

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan menggunakan indikator 

komposit yakni 5 kriteria penilaian, sehingga jika 1 dari 5 komponen 

tersebut tidak terpenuhi, maka cakupan tidak tercapai. 

Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga 

kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang 

terdiri dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, 

nilai status gizi (ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi 

janin dan denyut jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu 

pemberian imunisasi Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama 

kehamilan), test lab sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) 

dan skrining terhadap Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana 

kasus, dan temu wicara/ konseling termasuk P4K serta KB PP. 

Melalui konseling yang aktif dan efektif, diharapkan ibu hamil dapat 

melakukan perencanaan kehamilan dan persalinannya dengan baik serta 

memantapkan keputusan ibu hamil dan keluarganya untuk melahirkan 

ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 

Tabel 3.6 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan  pelayanan 
kesehatan balita 

No Kab/Kota 
Target 

Provinsi 
Capaian 

1 Malinau 

3 

0 

2 Bulungan 0 
3 Tanah Tidung 0 
4 Nunukan  1 

5 Tarakan 0 
Provinsi 1 

 
Dari tabel di atas Kab/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Balita baru 1 Kab/Kota yang tercapai yakni Kabupaten Nunukan. Hal ini 

dikarenakan adanya Definisi Operasional yang komposit, sehingga jika 

tidak terpenuhi 1 dari 3 kriteria tersebut dianggap tidak 100%. Kriteria 

yang tidak terpenuhi tersebut yakni Seluruh Puskesmas melaksanakan 

kelas ibu balita di 50% desa/ kelurahan, Seluruh Puskesmas melaksanakan 

SDIDTK dan Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS. 
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Analisis Keberhasilan 

1. Peningkatan pemahaman masyarakat dan nakes tentang pentingnya 

mengikuti kelas ibu balita dan pentingnya bayi/balita diSDIDTK 

2. Peningkatan kapasitas nakes mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan 

3. Meningkatkan akses masyarakat khususnya ibu, keluarga dan balita 

dating ke fasilitas kesehatan, serta menyesuaikan jadwal pelaksanaan 

kegiatan antara tenaga kesehatan dan masyarakat 

4. Ketersediaan Buku KIA di tingkat pelayanan kesehatan dasar. 

5. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan rujukan bagi Ibu dan anak 

 
Analisis Kegagalan 
1. Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dibatasi kecuali dalam kondisi darurat, termasuk 

kelas ibu balita dan SDIDT yang tidak dapat dilaksanakan 

2. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan khususnya pengelola 

program balita terkait alur pelaksanaan MTBS serta penggunaan Buku 

Bagan MTBS yang belum maksimal 

3. Sosialisasi intern Puskesmas terkait pelaksanaan MTBS di Puskesmas 

belum maksimal, sehingga TIM MTBS di Puskesmas belum berjalan 

Alternatif solusi 

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya 

pelaksanaan Kelas Ibu Balita, SDIDTK dan tata laksana sesuai alur 

MTBS 

2. Refresh ilmu terkait pelaksanaan MTBS dan SDIDTK bagi tenaga 

kesehatan dan sosialisasi dalam intern Puskesmas tentang pentingnya 

tata laksana Bayi Muda/ Balita Sakit sesuai dengan alur pada bagan 

MTBS 

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di 

tingkat pelayanan kesehatan dasar. 

 
c) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

anak usia sekolah dan remaja 

Definisi Operasional/Kriteria kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja adalah: 
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1. Minimal 40% Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR) 

2. Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang ada di 

wilayah kerja Puskesmas 

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan menggunakan indikator 

komposit yakni 5 kriteria penilaian, sehingga jika 1 dari 5 komponen 

tersebut tidak terpenuhi, maka cakupan tidak tercapai. 

 
Adapun capaian kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Provinsi Kalimantan Utara 

tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

anak usia sekolah dan remaja se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

No Kab/Kota 
Target 

Provinsi 
Capaian 

1 Malinau 

3 

0 

2 Bulungan 1 

3 Tanah Tidung 1 
4 Nunukan  0 
5 Tarakan 0 

Provinsi 2 
Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa 2 Kabupaten telah 

mencapai target yang ditetapkan untuk kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. 

Namun terdapat 3 Kabupaten/Kota masih di bawah target yaitu 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Secara 

keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Utara belum mencapai target 

yang di tetapkan. 

 

Analisis Keberhasilan 

1. Adanya pembinaan yang berkesinambungan dari Provinsi 

kabupaten/kota ke Puskesmas dan jaringannya. 

2. Untuk 40% Puskesmas mampu PKPR ada 3 kriteria yaitu punya tenaga 

terlatih/terorientasi, mampu layanan konseling dan membina minimal 1 

Posyandu remaja telah memenuhi kriteria 

3. Sosialisasi, Koordinasi dan advokasi berjalan baik, sehingga 
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pembentukan Posyandu remaja pada masing – masing 40% Puskesmas  

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan di bidang kesehatan 

Analisis Kegagalan 

1. Pembentukan Posyandu remaja di 40% Puskesmas masing – masing 

wilayah kerja Dinkes Kab/Kota belum semuanya terbentuk, karena 

masih rendahnya sosialisasi, koordinasi, advokasi dan peran serta dari 

Lintas Program maupun Lintas sektor terkait 

2. Dengan adanya pandemic covid-19 yang mangharuskan siswa tidak 

melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga pelaksanaan 

penerapan Model Sekolah/Madrasah sehat tidak maksimal dilaksanakan 

Solusi Alternatif : 

1. Peningkatan kapasitas/orientasi tenaga kesehatan dalam pelayanan 

Kesehatan anak usia sekolah dan remaja 

2. Orientasi Kader Kesehatan Remaja 

3. Sosialisasi dan Advokasi ke Lintas Program maupun Lintas Sektor 

terkait pembentukan Posyandu remaja 

4. System penganggaran terkait operasional Posyandu remaja harus 

terorganisir 

d) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia 

reproduksi  

Definisi Operasional/Kriteria Kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah: 

1. Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

calon pengantin (kespro catin) Puskesmas  memberikan 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) 

2. Seluruh Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca 
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Persalinan KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang 

diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, 

dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau  mengakhiri kesuburan. 

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

Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu : 

 dokter dan atau  

 bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy 

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

Persalinan (KBPP) 

Adapun capaian kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

anak usia sekolah dan remaja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.8 Capaian Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan usia reproduksi se- Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2021 

No Kab/Kota 
Target 

Provinsi 
Capaian 

1 Malinau 

4 

0 

2 Bulungan 1 

3 Tanah Tidung 1 
4 Nunukan  1 
5 Tarakan 1 

Provinsi 4 
Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

               
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia 

reproduksi sudah mencapai target Provinsi yakni 4 Kab/Kota. 

Analisis Keberhasilan 

a. Karena sudah terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) dan Seluruh Puskesmas mampu dan 

memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan KB Pasca Persalinan (KB PP) 

di semua Puskesmas; 

b. Koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan BKKBN terkait 

pelayanan Kontrasepsi dan distribusi alokon di tiap Puskesmas; 

c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pasca salin sudah 

baik, kecuali Malinau dikarenakan adanya Kebijakan Pemda. 
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Analisis Kegagalan 

1. Adanya Kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait larangan KB 

2. Tidak tersedianya alokon di Faskes khususnya Puskesmas sehingga 

akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB minim 

3. Koordinasi antara Dinas Kesehatan kab. Malinau dan BKKBN belum 

berjalan baik 

Alternatif Solusi 

1. Advokasi ke Pemerintah Daerah Khususnya Kab. Malinau terkait 

pentingnya ber KB. 

2. Koordinasi dengan BKKBN untuk ketersediaan alokon. 

3. Refresh ilmu tenaga kesehatan dalam pelayanan Kontrasepsi khususnya 

KB PP 

e)    Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan lanjut usia se- Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

Definisi operasional/kriteria kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan lanjut usia adalah : 

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 

Adapun capaian Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut 

usia se- Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 3.9 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan lanjut usia se- Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

No Kab/Kota 
Target 

Provinsi 
Capaian 

1 Malinau 

60% 

0 
2 Bulungan 0 
3 Tanah Tidung 1 

4 Nunukan  1 
5 Tarakan 1 

Provinsi 60% 
Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 
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       Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia 

sudah mencapai target Provinsi yakni 60%, atau sebanyak 3 Kab/Kota 

yakni Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Analisis Keberhasilan 

a. Karena sudah terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) dan Seluruh Puskesmas mampu dan 

memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan KB Pasca Persalinan (KB PP) 

di semua Puskesmas; 

b. Koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan BKKBN terkait 

pelayanan Kontrasepsi dan distribusi alokon di tiap Puskesmas; 

c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pasca salin sudah 

baik, kecuali Malinau dikarenakan adanya Kebijakan Pemda. 

Analisis Kegagalan 

1. Adanya Kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait larangan KB 

2. Tidak tersedianya alokon di Faskes khususnya Puskesmas sehingga 

akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB minim 

3. Koordinasi antara Dinas Kesehatan kab. Malinau dan BKKBN belum 

berjalan baik 

Alternatif Solusi 

4. Advokasi ke Pemerintah Daerah Khususnya Kab. Malinau terkait 

pentingnya ber KB. 

5. Koordinasi dengan BKKBN untuk ketersediaan alokon. 

6. Refresh ilmu tenaga kesehatan dalam pelayanan Kontrasepsi khususnya 

KB PP 

 

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 

a. Kabupaten/Kota Melaksanakan Kesehatan Kerja 

Indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja menurut 

definisi operasional adalah: 

• Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan 

kesehatan kerja 

• Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) yang 

mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja 
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• Pembinaan kesehatan kerja sektor formal 

• Pembinaan K3 fasyankes 

• Tersedianya jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja 

Capaian indikator ini dinyatakan dalam level 1, level 2 dan level 3 

dengan masing-masing kriterianya yaitu sebagai berikut : 

NO SUB INDIKATOR LEVEL 
1 

LEVEL 
2 

LEVEL 
3 

1 60% puskesmas di wilayah kerjanya 
melaksanakan kesehatan kerja 

√ √ √ 

2 Adanya kebijakan SK/SE 
tentang pelaksanaan 
kesehatan kerja 

a. Ada/Tersedia 

b. Implementasi 

√ 
- 

√ 
√ 

√ 
√ 

3 Pembinaan kesehatan kerja 
sektor formal 

a. Pendataan 

b. Pembinaan 

√ 
- 

√ 
√ 

√ 
√ 

4 Pembinaan k3 fasyankes a. Pendataan 
b. Pembinaan 

√ 
- 

√ 
√ 

√ 
√ 

5 Tersedianya jabfung PKK - - √ 

Analisa Capaian Kinerja 

Capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja 

tahun 2021 belum tercapai, dimana capaian Provinsi ada 2 Kab/Kota, 

sementara target Provinsi sebesar 4 Kab/Kota. Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Utara yang melaksanakan Kesehatan kerja berjumlah 2 

Kabupaten/Kota yakni Kota Tarakan dan Kab. Nunukan dari 5 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.  

Analisa Keberhasilan 

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya indikator kabupaten/kota 

melaksanakan kesehatan kerja di 2 kab/Kota yaitu : 

1) Pengelola Program Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas aktif dalam 

pelaksanaan Program walaupun memiliki beban kerja ganda 

Sosialisasi berkelanjutan dan jaringan pencatatan pelaporan  melalui 

aplikasi SITKO. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota 

melaksanakan kesehatan kerja antara lain: 

1) Indikator baru (komposit dan target terlalu tinggi) 

2) Sistem pencatatan pelaporan baru & aplikasi masih dalam tahap 

pengembangan-perbaikan sehingga mempengaruhi capaian level 



33 | LAPORAN KINERJA DINKIES PROVINSI KALTARA 
 

puskesmas 

3) Pandemi Covid-19 

4) Refocusing Dana Dekonsentrasi & APBD Kesjaor (baik Provinsi 

maupun kabupaten/kota/puskesmas) 

5) Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang 

sudah dilatih 

6) Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial 

(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum menjadi 

prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota maupun puskesmas 

7) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara 

Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan kesehatan kerja. 

Alternatif solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1) Dukungan penuh dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya 

Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapat 

mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja 

2) Dukungan dana BOK UKM Primer, Sekunder dan Tersier untuk 

pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja 

3) Penyempurnaan aplikasi pencatatan pelaporan 

4) Bila memungkinkan, penyederhanaan indikator yang komposit dan 

target disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan 

5) Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yang 

melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkat 

provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas 

6) Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugas 

pengelola kesehatan kerja 

7) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam 

pemanfaatan dana APBD dan BOK sehingga kegiatan yang disusun 

fokus pada peningkatan indikator program (Renstra & RKP) 

 

b. Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga 

Indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan olahraga menurut 
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definisi operasional adalah: 

• Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya menyelenggarakan 

kesehatan olahraga 

• Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) tentang 

olahraga atau aktivitas fisik di tingkat kabupaten/kota. 

• Pembinaan kebugaran jasmani pekerja di tingkat kabupaten/kota 

Capaian indikator ini dinyatakan dalam level 1, level 2 dan level 3 

dengan masing-masing kriterianya yaitu sebagai berikut : 

NO SUB INDIKATOR 
LEVEL 

1 

LEVEL 

2 

1 60% puskesmas di wilayah kerjanya 
melaksanakan kesehatan olahraga 

√ √ 

2 Adanya SK/SE tentang pelaksanaan 
kesehatan Olahraga 

√ √ 

3 Pembinaan kebugaran kabupaten/kota jasmani 
pekerja tingkat 

- √ 

 

Analisa Capaian Kinerja 

Capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan olahraga 

tahun 2021 belum tercapai, dimana capaian Provinsi hanya 1 Kab/Kota, 

sementara target Provinsi sebesar 3 Kab/Kota. Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Utara yang melaksanakan Kesehatan kerja berjumlah 1 

Kabupaten/Kota yakni Kota Tarakan dari 5 Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Utara. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota 

melaksanakan kesehatan kerja antara lain: 

1. Indikator baru (komposit dan target terlalu tinggi) 

2. Sistem pencatatan pelaporan baru & aplikasi masih dalam tahap 

pengembangan-perbaikan sehingga mempengaruhi capaian level 

puskesmas 

3. Pandemi Covid-19 yang menyulitkan pelaksanaan kegiatan kesehatan 

olahraga 

4. Refocusing Dana Dekonsentrasi & APBD Kesjaor (baik Provinsi 

maupun kabupaten/kota/puskesmas) 

5. Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang 

sudah dilatih 
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6. Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial 

(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum menjadi 

prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota maupun puskesmas 

7. Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara 

Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan kesehatan kerja. 

Alternatif solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1. Dukungan penuh dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya 

Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapat 

mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja 

Dukungan dana BOK UKM Primer, Sekunder dan Tersier untuk 

pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja 

2. Penyempurnaan aplikasi pencatatan pelaporan 

3. Bila memungkinkan, penyederhanaan indikator yang komposit dan 

target disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan 

4. Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yang 

melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkat 

provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas 

5. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugas 

pengelola kesehatan kerja 

6. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam 

pemanfaatan dana APBD dan BOK sehingga kegiatan yang disusun 

fokus pada peningkatan indikator program (Renstra & RKP). 

 

4. Penyehatan Lingkungan 

a) Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 

Capaian Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di 

Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai target provinsi sebesar 30%. 

Adapun capaian Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan 

(SBS) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 35%. 

Keberhasilan ini diperoleh berkat kerjasama dari berbagai pihak dari 

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Sanitarian 
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Puskesmas hingga Para stage holder terkait untuk melakukan pemicuan 

di lapangan.  Capaian Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar 

Sembarangan (SBS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :           

                          Tabel 3.10 Data Capaian Desa/Kelurahan SBS Tahun 2021 

Kab/Kota Jumlah 
Desa 

Jumlah Desa 
STBM 

Jumlah Desa 
ODF 

% Desa 
ODF 

Tarakan 20 4 0 0 
Bulungan 81 81 50 61 
Nunukan 240 175 84 35 
Malinau 109 103 30 27 
KTT 31 31 6 19 
Provinsi 481 394 170 35 

Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan  
Kalimantan Utara Tahun 2021 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 

1) Kurangnya Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah terhadap Program 

STBM 

2) Masih terbatasnya anggaran APBD dan sumber daya manusia (Tenaga 

Kesling/Sanitarian) pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas 

sehingga pelaksanaan program tidak tercapai secara maksimal. 

3) Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas program dan 

mitra   

 terkait. 

4) Pelaporan E-Monev STBM belum dapat berjalan secara maksimal 

dikarenakan aplikasi yang masih dalam pengembangan sistem 

5) Sulitnya update data dalam pelaporan online yang disebabkan oleh 

kendala jaringan internet yang kurang memadai dibeberapa daerah 

6) Kegiatan pemicuan selama masa pandemi dilaksanakan secara 

terbatas.  

Alternatif Solusi 

1) Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas & 

Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online 

2) Meningkatkan komitment kepala daerah dan dukungan pemda 

terhadap Sanitasi (STBM) 

3) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam 
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pemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun dapat 

meningkatkan program/Renstra. 

4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor / lintas program / mitra terkait 

di semua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yang 

memerlukan dukungan & komitment mereka. 

5) Memaksimalkan peran Koordinator Provinsi STBM dalam melakukan 

pembinaan dan Monitoring kegiatan Pemicuan di Lapangan. 

6) Koordinator provinsi STBM membantu Kab/Kota dalam melakukan 

update data ke pusat. 

b. Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan 

Capaian Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan 

di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 89,40%. Indikator 

Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan telah 

mencapai target dimana target capaian provinsi adalah 50%. Capaian ini 

belum secara keseluruhan dari 5 Kab/Kota terdapat 1 Kab/Kota yang 

belum melakukan pelaporan ke provinsi sehingga data tersebut masih 

kurang. 

   Tabel 3. 11 Capaian Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan 
Kab/Kota Jumlah Sarana Air 

Minum 
Jumlah Sarana yang 

di IKL 
% 

Tarakan 338 312 92.31 
Bulungan  338 317 93.79 
Nunukan 229 189 82.53 
Malinau 0 0 0 
KTT 64 57 89.06 
Total 969 875 89.40 

Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan Kalimantan Utara  
Tahun 2021 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 

1. Masih terbatasnya anggaran APBD/BOK non Fisik untuk melakukan 

pemeriksaan sampel dan sumber daya manusia (Tenaga Kesling) 

pada Dinas Kesehatan Kab/Kota     dan Puskesmas sehingga 

pelaksanaan program tidak tercapai secara maksimal. 

2. Untuk pelaporan secara online masih banyak kendala terutama 

kondisi daerah yang belum memiliki akses internet yang maksimal. 
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Alternatif Solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam 

pemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus pada 

peningkatan indikator program/Renstra. 

2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor / lintas program / mitra 

terkait di semua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab 

masalah yang memerlukan dukungan & komitmen mereka. 

3) Memaksimalkan kegiatan SKAM RT di Wilayah Kab/Kota untuk 

mendukung program kesling dalam mewujudkan tersedianya air 

minum yang layak dan aman di masyarakat. 

 

c. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang di lakukan 

pengawasan sesuai standar digambarkan pada tabel di bawah ini  

 
                           Tabel 3.12 Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan 

sesuai standar Tahun 2021 
Kab/Kota Jumlah TFU Yang di IKL % TFU di 

IKL 
Tarakan 114 107 93.86 

Bulungan  234 180 76.92 

Nunukan 245 173 70.61 

Malinau 0 0 0 

KTT 44 44 100 

Provinsi 637 504 79.12 

Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan Kalimantan Utara  Tahun 
2021 

Berdasarkan hasil capaian indikator cakupan Tempat dan Fasilitas 

Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar untuk Provinsi 

Kalimantan Utara sebesar 79.12%. Adapun target provinsi pada tahun 2021 

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar adalah sebesar 50%. Capaian ini belum secara keseluruhan dari 5 

Kab/Kota terdapat 1 Kab/Kota yang belum melakukan pelaporan ke provinsi 

sehingga data tersebut masih kurang. Dari angka tersebut maka dapat 

dikatakan Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai target dalam 

melakukan pengawasan TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 
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1) Belum semua Kota/Kabupaten memiliki petugas khusus yang Belum 

semua Kota/Kabupaten memiliki petugas khusus yang mengelola 

Program Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan 

pengawasan sesuai standar, rata-rata pengelola program 

merangkap/mengelola beberapa program, sehingga pengelolaan 

Program Penyehatan Tempat dan Fasilitas Umum belum maksimal. 

2) Belum maksimalnya kerjasama dengan lintas program maupun 

dengan lintas sektor terkait dalam operasional maupun pemantauan 

3) Relatif masih kurangnya sarana prasarana serta buku 

panduan/pedoman formulir observasi/chesklist serta peralatan 

untuk pengukuran di lapangan. 

4) Belum ada dana khusus yang mendukung petugas Pengelola Progam 

Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar Kota/Kabupaten dan Puskesmas, untuk melakukan 

pembinaan ke sasaran (Tempat dan Fasilitas Umum ) yang ada 

diwilayah kerjanya sesuai dengan standar pelayanan minimal 

Program Penyehatan Lingkungan. 

5) Masih kurangnya kapasitas petugas dalam pelaporan melalui e-satu 

(website) 

Alternatif Solusi 

1) Pembinaan dan Advokasi Program Penyehatan Tempat dan Fasilitas 

Umum oleh  Petugas Penyehatan Lingkungan Provinsi secara intensif. 

2) Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas laporan hasil kegiatan 

yang telah dicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke 

Propinsi.Kalimantan Utara secara berkesinambungan dan berjenjang 

sampai tingkat puskesmas.Mengevaluasi kegiatan program bersama 

petugas pengelola program Kota/Kabupaten se Provinsi Kalimantan 

Utara, pada saat Rapat Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan di 

Provinsi. 

3) Meningkatkan kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dan Sanitarian 

dalam pelaporan melalui e-satu. 

d. Jumlah Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 

Jumlah Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 

tahun 2020 digambarkan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 3.13 Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah 
medis  sesuai standar tahun 2021 

 
Kab/Kota 

 
Jumlah RS 

Jumlah RS Melakukan Pengelolaan 
Limbah Medis Sesuai Standar 

 
% 

Tarakan 5 5 100 

Bulungan  1 1 100 

Nunukan 2 2 100 

Malinau 0 0 0 

KTT 1 0 0 

Total 9 8 88.89 

Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan Kalimantan Utara 
Tahun 2021 

Berdasarkan hasil capaian indikator fasyankes yang melakukan 

pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2021 sebanyak 88.89% 

telah melakukan pengelolaan sesuai standar. Capaian ini belum secara 

keseluruhan dari 5 Kab/Kota terdapat 1 Kab/Kota yang belum melakukan 

pelaporan ke provinsi sehingga data tersebut masih kurang. Hal tersebut 

dikarenakan sebagian besar fasyankes di Kalimantan Utara telah 

menggunakan pihak 3 dalam proses pengelolaan dan pemusnahan limbah 

medis. Kalimantan Utara belum memiliki fasyankes yang mengelola limbah 

medis secara mandiri disebabkan izin yang belum memenuhi syarat. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 

1) Untuk pelaporan triwulan pengelolaan limbah medis sesuai standar 

secara online berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan 

server di pusat sering bermasalah / ada gangguan, sehingga bagi rumah 

sakit yang akan melaporkan pengelolaan limbah medis secara online 

tidak bisa mengupload data terbarunya 

2) Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas 

dan Klinik Bersalin) yang belum mengelola limbahnya padat/cair medis 

dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah 

3) Kegiatan program kesehatan lingkungan di Rumah Sakit belum 

terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan DMK No 7/2019 Tentang 

Kesehatan lingkungan Rumah Sakit. 

4) Terdapat aplikasi SIRAJA yang belum dapat diakses secara maksimal 

oleh sanitarian ataupun petugas kesling di fasyankes. 
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Alternatif Solusi 

1) Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes bagi petugas kesling 

Dinkes Kabupaten /Kota dan Rumah Sakit se - Provinsi Kalimantan 

Utara 

2) Monitoring Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Kalimantan Utara 

3) Pengkajian terhadap dokumen AMDAL bagi kegiatan/usaha yang 

berpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. 

 

e. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat  

sesuai standar 

Tabel 3.14 Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat 
Sesuai Standar Tahun 2021 

Kab/Kota Jumlah TPP Jumlah TPP Sehat % TPP Sehat 
Tarakan 1.883 1.338 71 

Bulungan  658 33 5 

Nunukan 561 246 44 

Malinau 0 0 0 

KTT 214 115 54 

Provinsi 3.316 1.732 52.23 

Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan Kalimantan Utara  
Tahun 2021 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data capaian persentase tempat 

pengelolaan makanan (TPP) yang memenuhi syarat pada tahun 2021 

sebesar 52.23%. Sedangkan target capaian provinsi untuk indikator TPP 

yang memenuhi syarat sebesar 50%. Capaian ini belum secara keseluruhan 

dari 5 Kab/Kota terdapat 1 Kab/Kota yang belum melakukan pelaporan ke 

provinsi sehingga data tersebut masih kurang Sehingga dapat disimpulkan 

indikator TPP telah mencapai target. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain: 

1) Masih terbatasnya dana dalam rangka pembinaan program Penyehatan 

Makanan dan Minuman di kabupaten/kota , sehingga pencapaian 

indikator sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran dan aktifitas 

2) Kurang adanya Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka kegiatan 

Penyehatan Makanan dan Minuman di kabupaten/kota. 

3) Masih rendahnya data TPP yang bersertifikat, hal ini dikarenakan 
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Kabupaten/Kota belum menginput data TPP yang bersertifikat. 

4) Koordinasi Lintas sektor dan lintas program dalam mendukung 

kegiatan pelaksanaan program Hygiene sanitasi pangan masih belum 

optimal, hal ini dikarenakan program belum mendapatkan prioritas. 

Alternatif Solusi 

1) Provinsi/Kab/Kota diharapkan dapat melaksanakan Pengadaan 

Peralatan Pemeriksa Kontaminasi Pangan. 

2) Penguatan Sumber Daya Petugas baik di kabupaten/kota, puskesmas 

terkait Program Penyehatan Pangan untuk mengurangi resiko cemaran 

akibat pangan. 

 
e) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat  

Tabel 3.15 Kabupaten/Kota yang Melaksanakan  Tatanan Kawasan Sehat 
Tahun 2021 

Kab/Kota Jumlah KKS 
Tarakan 0 

Bulungan  1 

Nunukan 1 

Malinau 0 

KTT 0 

                      Sumber : Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan Kaltara 2021 
 

Berdasarkan hasil capaian pada tabel diatas dapat dilihat  terdapat 2 

Kabupaten yang melaksanakan tatanan kawasan sehat yaitu Kabupaten 

Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Dua Kabupaten ini merupakan 

Kabupaten yang berpartisipasi dalam kegiatan Kabupaten/Kota Sehat. 

Analisis Kegagalan 

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kabupaten kota sehat 

adalah : 

1) Masih ada kabupaten yang belum mepunyai Forum 

Kabupaten/Kota sehat  

2) Masih adanya Persepsi bahwa program kabupaten kota sehat adalah 

milik Dinas Kesehatan, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat 

kabupaten 

3) Beberapa dari Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk forum sudah 

tidak  aktif lagi dalam program Kabupaten/Kota Sehat. 
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Alternatif Solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1) Perlunya sosialisasi dan advokasi advokasi bagi Kabupaten/Kota 

yang belum memiliki forum agar segera membentuk Kabupaten/Kota 

Sehat. 

2) Pembinaan Kegiatan Kabupaten Kota Sehat tetap diperlukan agar  

kabupaten/kota tetaptermotivasi untuk melaksanakan Program 

Kabupaten/Kota Sehat terutama bagi kabupaten/kota yang sudah 

memiliki forum. 

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kinerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

digambarkan dari 2 indikator utama yaitu persentase kabupaten/kota yang 

menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan 

persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif. 

Kedua indikator tersebut mengacu pada Target Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kemenkes RI 

Tahun 2020-2024. 

a. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas 

Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas merupakan 

indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk mendorong dan mensinergikan pelaksanaan kebijakan serta 

pelembagaan Germas di kabupaten/kota dan provinsi. Adapun definisi 

operasional dari indikator persentase kabupaten/kota yang menerapkan 

kebijakan Germas yaitu: 

1. Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2017 

dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas yang 

dimaksud yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

(bupati/walikota) yang mencakup 5 klaster germas yaitu: 

 Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik 

 Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat 

 Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi 

 Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit 

 Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Adapun kebijakan berwawasan kesehatan yang dimaksud yaitu 
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kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala OPD berupa 

Peraturan/Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran yang 

mendukung salah satu klaster germas. 

2. Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung 5 

kluster Germas minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas 

sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial. Penggerakan 

masyarakat yang dimaksud yaitu berupa kegiatan yang mengajak 

masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas yang 

dilakukan secara daring (online) maupun konvensional (offline) 

dengan menyampaikan minimal 2 (dua) pesan Germas dan 

melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM 

(Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra 

potensial (dunia usaha, organisasi profesi organisasi 

kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, LSM, dll). 

Analisa Capaian Kinerja 

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang menerapkan 

kebijakan Germas Tahun 2021 yaitu sebesar 40 %.   Capaian ini sudah 

melebihi dari target nasional dan target provinsi sebesar 35%. Distribusi 

capaian indikator kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas 

Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kabupaten/Kota yang menerapkan 

kebijakan Germas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

No Kab/Kota Memiliki 

Kebijakan 

Menerapkan 

PM 

Kriteria 

1 Tarakan  Ya 5 kali Memenuhi 

2 Bulungan Ya 3 Kali Memenuhi 

3 Nunukan Ya 2 Kali Tidak Memenuhi  

4 Malinau Ya 2 Kali Tidak Memenuhi i 

5 KTT Ya 1 Kali Tidak Memenuhi 

            Sumber Data: Laporan Capaian Indikator Promkes Kab./Kota Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sudah ada 2 

kabupaten/kota yang memenuhi indikator kabupaten/kota 

menerapkan kebijakan Germas dari target provinsi. Provinsi 

menetapkan target 35%.  
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Analisa Keberhasilan 

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya indikator kabupaten/kota 

menerapkan kebijakan Germas khususnya pada Kab. Bulungan dan Kota 

Tarakan yaitu : 

1. Dengan melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor 

sebelum pelaksaan kegiatan GERMAS, dan berkoordinasi dengan 

Provinsi, sehingga pelaksaan setiap kegiatan penggerakan massa, 

Provinsi melaksanakan pendampingan. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota 

menerapkan kebijakan Germas antara lain: 

1) Komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor kabupaten 

Nunukan, Malinau dan Tana Tidung belum maksimal, sehingga 

pelaksanaan kegiatan tidak dapat diintegrasikan untuk masuk dalam 

perhitungan capaian indikator GERMAS; 

2) Adanya pembatasan mobilitas dan pencegahan kerumunan sehingga 

pengerakan massa secara offline tidak dapat dilakukan. 

Alternatif solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1) Melakukan monitoring evaluasi/bimtek di Kabupaten/Kota agar 

komunikasi dan koordinasi antar lintas program dan lintas sektor 

sebelum melaksanakan kegiatan agar berjalan; 

2) Memanfaatkan moment-moment eventual lintas sektor untuk 

kegiatan penggerakan massa, seperti ulang tahun kabupaten/kota, 

ulang tahun Ormas, peringatan Hari Air/ Hari Listrik/Hari Keluarga, 

Hari Olahraga, dll; 

3) Membangun sistem komunikasi atau forum germas di tingkat 

provinsi/kabupaten/kota, misal melalui WA group forkom Germas. 

 

b. Persentase Kabupaten/kota Melakukan Pembinaan Posyandu Aktif 

Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif 

merupakan indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang diarahkan 

untuk memperkuat kelembagaan Posyandu sehingga terlaksana 

pembinaan Posyandu di tingkat kabupaten/kota yang berdampak pada 
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peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah stunting melalui 

Posyandu. Definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota 

yang melakukan pembinaan Posyandu aktif adalah: 

1) Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor 

terkait pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota dan 

disahkan melalui keputusan Bupati/walikota. 

2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun 

dalam rangka membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan 

kegiatan. 

3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader 

yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota. 

4) Memiliki dan menggunakan sistem dalam melakukan pelaporan 

kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu. 

5) Cakupan Posyandu aktif minimal 50% 

Analisa Capaian Kinerja 

Untuk capaian indikator persentase kab/kota melaksanakan 

pembinaan posyandu aktif capaiannya 0, sehingga tentu saja tidak 

mencapai target nasional 70% dan target provinsi 50%. Kota Tarakan, 

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan 

masing-masing 1 (satu) kali pembinaan posyandu, namun belum bisa 

terhitung indikator karena belum memenui 5 kriteria Pelaksanaan 

Pembinaan Posyandu Aktif yang anggotanya terdiri dari LS terkait 

pengembangan posyandu yang disahkan oleh Bupati/Walikota, belum 

melakukan peningkatan kapasitas petugas puskesmas/kader; tidak 

memiliki dan menggunakan sistem pelaporan online posyandu, 

pembinaan posyandu aktif minimal 50%. 

Analisa Kegagalan 

Hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator 

kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif antara lain: 

1) Adanya pembatasan mobilitas dan pencegahan kerumunan pada masa 

pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan Posyandu tutup di 

beberapa lokasi sehingga mempengaruhi        capaian % Posyandu aktif di 

kabupaten/kota. 

2) Adanya sistem WFH/WFO saat pandemi Covid-19 sehingga 
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koordinasi dengan lintas sektor menjadi terhambat dan lambat. 

3) Adanya perubahan pola koordinasi maupun kegiatan dari Luring 

menjadi Daring yang tidak diikuti dengan perubahan perencanaan 

anggaran sehingga kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas 

petugas kesehatan dan kader maupun kegiatan pertemuan tidak 

dapat dilaksanakan. 

4) Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas PMD dan lintas sektor 

terkait dalam pemanfaatan sistem Informasi Posyandu (SIP) yang 

sudah ada. 

5) Adanya efisiensi anggaran terkait pandemi Covid-19 dari semua 

sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab./Kota, BOK 

UKM provinsi/kabupaten/kota/puskesmas). 

Alternatif solusi 

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain: 

1) Mengupayakan kemitraan dengan pihak swasta maupun ormas 

untuk mendapatkan dukungan dalam pembinaan Posyandu aktif. 

2) Melakukan Revitalisasi Posyandu (Kelembagaan, Orientasi SDM 

Pengelola dan Kader, Menyediakan Sarana   Prasarana, 

Operasional, dan Konvergensi penanganan masalah kesehatan dan 

sosial). 

3) Pengintegrasian kegiatan UKBM lainnya untuk kegiatan 

pengembangan di Posyandu sehingga dapat mendukung 

pencapaian Posyandu aktif di kabupaten/kota > 50%. 

4) Memaksimalkan kegiatan Posyandu dalam bentuk janji temu 

maupun kegiatan mandiri oleh sasaran sehingga dapat mendukung 

pencapaian Posyandu aktif di kabupaten/kota > 50%. 

5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan Dinas PMD 

selaku pembina kelembagaan Posyandu (penyediaan sistem 

pelaporan posyandu dan pengaktifan Pokjanal Posyandu). 

 
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada  

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 
a. Persentase kinerja RKAKL Lingkup Kesehatan Masyarakat hanya satu 

kegiatan yakni Honor Pengelola Keuangan Satker. 

Analisis Kegagalan 

1) Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa kegiatan harus 
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dilakukan revisi 

2) Secara keseluruhan untuk Dukungan manajemen tidak ada kegagalan 

atau halangan dikarenakan kegiatan hanya Honor Pengelola Keuangan 

Satker yang sudah pasti tiap bulan dipertanggung jawabkan. 

Secara ringkas capaian masing-masing indikator untuk setiap kegiatan 

pada program Kesmas dapat dilihat pada tabel berikut : 

3.17 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas Per Kegiatan Di 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 

No. Sasaran 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Capaian  

(1) (2)      (3) (4) (5)  

1. Pembinaan Gizi 

Masyarakat 

1. Persentase Kabupaten/Kota 

melaksanakan surveilans gizi 
50 % 33,7 

 

2. Persentase   puskesmas yang 

menyelenggarakan tata laksana gizi buruk 

pada balita 

20 % 20,34  

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 

mendapat ASI eksklusif 

45 % 53,2  

2. Pembinaan Kesehatan 

Keluarga 

1. Jumlah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir 

3 Kab/Kota 1 Kab/Kota  

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Kesehatan Balita 

3 Kab/Kota 1 Kab/Kota  

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Anak Usia Sekolah dan Remaja 

3 Kab/Kota 2 Kab/Kota  

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

Usia Reproduksi 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota  

5. Persentase kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

lanjut usia 

60% 60%  

3. Pembinaan Upaya 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

1. 

 

 

Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan kesehatan kerja 

 

4 Kab/Kota 

 

 

2 Kab/Kota 

 

 

 

2. Jumlah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan kesehatan olahraga 

3 Kab/Kota 

 

1 Kab/Kota  

4. Penyehatan 

Lingkungan 

1. Persentase desa/kelurahandengan Stop 

Buang air besar Sembarangan (SBS) 

30 % 35%  

2. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 3 Kab/Kota 

 

2 Kab/Kota  

3. Persentase sarana   air   minum   yang 

diawasi/diperiksa kualitas air minumnya 

sesuai standar 

50% 89,40%  

4.   Jumlah fasyankes yang memiliki  

  pengelolaan limbah medis sesuai 

Standar 

5 RS 8 RS  

5. Presentase Tempat Pengelolaan 

Pangan (TPP) yang memenuhi syarat 

sesuai standar 

50% 52,23%  

6. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum 

(TFU) yang dilakukan pengawasan 

sesuai standar 

50% 79,12%  

5. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Persentase kabupaten/kota  yang 

menerapkan  kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat 

35% 40%  
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  2. Persentase  kabupaten/kota 

melaksanakan pembinaan posyandu 
Aktif 

50% 0  

6. Meningkatnya 
Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan 
manajemen 
Kementerian Kesehatan 

1. 
 

 

Persentase Kinerja RKAKL lingkup 

Kesehatan Masyarakat 

 

90 % 
 

 

99,77%  

 

Keterangan : 
 Lebih dari target 
 Mendekati target 
 Jauh di bawah target 

 
 

B. Realisasi Anggaran 
 

Alokasi PAGU Anggaran yang diperjanjikan antara Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakat sebesar                 

1.763.097.000,-. dengan rincian per kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.18 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas Dinkes 

Provinsi Kalimantan Utara 

NO 
KEGIATAN PAGU 2021 

1 Pembinaan Gizi Masyarakat 257.001.000 

 
2 

Dukungan Manajemen dan Tugas 
Teknis lainnya 

101.449.000 

 
3 

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

188.535.000 

4 
Pembinaan Kesehatan Keluarga 595.254.000 

 
5 

Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

500.000.000 

6 Penyehatan Lingkungan 120.858.000 
 Total 1.763.097.000 

                                  Sumber : Laporan Dekonsentrasi APBN Provinsi Kalimantan Utara (03) 

                                                                                 Tahun 2021 

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. Lebih terperinci 

alokasi dan realisasi anggaran menurut jenis anggaran dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Kesehatan 

Masyarakat Dinkes Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 

No Kegiatan Alokasi Realisasi SP2D 
% Realisasi 

SP2D 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

257.001.000 253.135.062 98.50% 

 

2 
Dukungan Manajemen 
dan Tugas Teknis 
lainnya 

101.449.000 101.220.000 99.77% 

 

3 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

188.535.000 178.597.200 94.73% 

4 
Pembinaan  
Kesehatan Keluarga 

595.254.000 518.920.800 87.18% 

5 
Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

552.894.000 542.722.000 98.16% 

6 
Penyehatan 
Lingkungan 

120.858.000 117.936.400 97.58% 

 
Total 1.763.097.000 1.661.883.462 94.26% 

Sumber Data: Laporan E Monev DJA Tahun 2021 

 

Capaian realisasi keuangan secara umum belum mencapai target yang      

diharapkan yaitu > 95%. Hal ini dikarenakan khusus untuk program 

Pembinaan Kesehatan Keluarga ada beberapa kode akun yang tidak 100% 

terserap secara khusus pada honor narasumber, mengingat pembayaran 

Honor Narasumber tidak diperbolehkan dalam Lingkup Kementerian 

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS maupun Puskesmas. 

Selain itu, dalam akun pemeriksaan SHK, tidak semuanya terserap 

dikarenakan untuk transport local sudah tidak diperkenankan diclaim per resi 

pengiriman. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

telah didukung oleh anggaran yang cukup memadai walaupun masih terdapat 

beberapa indikator yang belum tercapai yang terhambat oleh kondisi 

pandemic covid-19 saat ini. Sehingga kegiatan yang bersifat tatap muka tidak 

dianjurkan untuk dilaksanakan. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam 

monitoring pelaksanaan anggaran serta meminimalisir adanya perubahan 

kebijakan di tahun berjalan akan mendorong capaian realisasi anggaran yang 

lebih baik. 

Efisiensi yang telah dilakukan : 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan 

kebijakan pengintegrasian kegiatan yang dilakukan antara lain: 

a) Beberapa kegiatan dilakukan di kab/kota untuk mengurangi biaya 

perjalanan dinas yang terlampau besar dan menjangkau sasaran yang 
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lebih banyak; 

b) Pada saat pandemic kegiatan banyak dilakukan secara daring melalui 

zoom meeting. 

 

C. Kesimpulan 
 
1. Indikator yang disepakati untuk dicapai oleh satker Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara sebanyak 19 indikator dengan target yang telah disepakati. 

Namun dari 19 target tersebut baru tercapai 11 indikator yang capaiannya lebih 

dari target, 4 indikator yang capaiannya mendekati target dan 4 indikator yang 

capaiannya jauh dari target yang diharapkan. 

2. Untuk beberapa indikator sudah lebih dari target yang ditetapkan namun 

capaian masing-masing indikator mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Perbedaan jumlah sasaran menjadi salah satu penyebab fluktuasi capaian dari 

tahun ke tahun. 

3. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah karena adanya dukungan 

sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan 

pembiayaan kesehatan, sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik, 

perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah dengan adanya otonomi daerah 

dan meningkatnya dukungan pemerintah daerah.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, kondisi beberapa wilayah yang sulit akan 

jaringan internet mempengaruhi dalam pelaporan secara online, distribusi 

tenaga kesehatan yang belum merata di beberapa wilayah dan belum adanya 

reward dan punishment dalam sistem penilaian kinerja pegawai di daerah. 

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, kondisi beberapa wilayah 

yang sulit akan jaringan internet mempengaruhi dalam pelaporan secara online, 

distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di beberapa wilayah dan belum 

adanya reward dan punishment dalam sistem penilaian kinerja pegawai di 

daerah. 

5. Alternatif solusi yang dapat diberikan antara lain peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan di wilayah tertentu khususnya yang jauh dari faskes rujukan, distribusi 

tenaga khususnya di daerah terpencil dan penyediaan sarana dan pra sarana 
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yang diperlukan untuk peningkatan keualitas pelayanan serta peningkatan peran 

pemerintah daerah daam mendukung pembangunan infrastruktur yang 

mendukung peningkatan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. 

6. Pada tahun 2021, Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

mendapatkan alokasi PAGU anggaran sebesar Rp. 1.763.097.000 dengan 

realisasi sebesar Rp. 1.661.883.462 (94,26%). Hal ini dapat dikatakan sejalan 

dengan capaian indikator kinerja, dimana telah mencapai target. 
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