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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2015.  LKj IP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada 

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun 

anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah diukur, 

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan .  

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan 

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian 

sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian 

kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan 

LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good 

governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

di lingkungan pemerintah . 
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Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai 

bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  

kinerja di masa mendatang. 

 

Semarang, 29 Februari 2016 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes  

Pembina Utama Madya 

NIP. 19620720 198803 1 010 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap ingin 

mencapai sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013 – 2018 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015, yaitu menurunnya angka kematian dan 

kesakitan. 

Sejalan dengan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun  

2013 s/d 2018 yaitu: ”Institusi yang Profesional dalam Mewujudkan 

Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah", maka dengan pertimbangan 

bahwa Sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam mencapai Visi dan 

Misi Provinsi Jawa Tengah. Visi provinsi Jawa Tengah tidak akan terwujud 

apabila kondisi penduduk Provinsi Jawa Tengah tidak sehat. Oleh karena itu 

sektor kesehatan perlu merencanakan aspek pembangunannya dengan 

sebaik - baiknya agar berbagai hambatan dan kendala terutama di sektor 

kesehatan dapat diatasi. Pengembangan  kebijakan pembangunan 

kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan, 

perkembangan demokrasi, desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang 

semakin meningkat. 

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 

maka Misi yang ditetapkan yaitu :  

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan 

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing 

3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam 

pembangunan kesehatan 

4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu. 

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka pada tahun 2015 

sasaran prioritas Dinas Kesehatan adalah: peningkatan derajat masyarakat 
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dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka 

penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, 

pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, 

peningkatan kualitas prasarana, sarana kesehatan dan kompetensi sumber 

daya kesehatan.  

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2015, Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 7 program utama 

dengan 28 kegiatan dan 5 program pendukung yang didukung anggaran 

APBD Provinsi sebesar Rp. 255 Milyar. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 

program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 13 

sasaran dari 4 misi dalam Rencana Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Sasaran 1 yaitu: meningkatnya Kesehatan ibu dan anak, diukur 

dengan 11 indikator kinerja. Capaian indikator kinerja sasaran ini 112,32%, 

Dari 11 indikator kinerja yang mencapai/melebihi target yang ditentukan 

sebanyak 9 indikator, dan yang belum mencapai target sebanyak 2 indikator. 

Indikator kinerja yang telah tercapai ada 9 (Sembilan) indikator, sebanyak 8 

(delapan) indikator telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu angka 

kematian bayi, angka kematian balita, cakupan K4, cakupan pertolongan 

persalinan nakes, cakupan kunjungan neonatal lengkap, cakupan neonatal 

komplikasi yang ditangani, cakupan ASI Eksklusif, Prevalensi Gizi buruk dan 

cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan, sedangkan indikator yang 

tidak mencapai target yaitu angka kematian ibu dan cakupan kunjungan bayi.  

Sasaran 2 yaitu: Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular. 

Ada 21 indikator kinerja untuk menilai sasaran-2 dengan capaian indikator 

kinerja sebesar 98,24%. Dari 21 indikator tersebut, sebanyak 15 indikator 

telah tercapai dan 7 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. 

Indikator yang tidak tercapai yaitu: angka penemuan kasus baru TB (CDR), 

Angka kesakitan DBD, Angka penemuan kasus baru kusta, cakupan 
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penemuan kasus ISPA pada Balita, angka kematian penderita leptospirosis, 

proporsi kasus hipertensi di fasyankes, dan proporsi kasus Diebetis mellitus 

di fasyankes. 

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memenuhi standar. Ada 12 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, 

dari 12 indikator kinerja yang ada, sebanyak 8 indikator telah melampaui 

target, 2 indikator sesuai target, dan 2 indikator belum memenuhi target yang 

telah ditentukan. Indikator yang tidak mencapai target adalah: Proporsi RS 

terakreditasi dan proporsi RS PONEK terstandar.  

Sasaran 4 adalah: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesehatan 

pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan. 

Indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut ada 8 indikator. Rata-rata 

capaian indikator kinerja sasaran ini 100,48%. Dari 9 indikator kinerja yang 

ada, yang sudah mencapai target 6 indikator yaitu proporsi TTU memenuhi 

syarat, proporsi TPM memenuhi syarat, proporsi penduduk akses air minum, 

Proporsi penduduk Akses Jamban, Proporsi TTU yang difasilitasi, Proporsi 

TPM yang difasilitasi sedangkan  3 indikator melebihi target yang ditentukan 

yaitu  indikator Desa melaksanakan STBM, proporsi pembinaan pengelolaan 

sampah RT dan proporsi pembinaan pengelolaan sarana pembuangan air 

limbah RT. 

Sasaran 5 adalah: meningkatnya mutu sediaan farmasi, makan 

minuman, alat kesehatan dan PKRT. Rata-rata capaian indikator kinerja 

sasaran ini adalah 143,05%, dan dari 6 indikator kinerja telah 

mencapai/melebihi target yang ditentukan  dan tidak ada indikator yang 

belum mencapai target. Secara umum capaian sebagian besar indikator 

tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 43,05 % dibandingkan tahun 2013, 

namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi, untuk itu 

diperlukan pembinaan dan pengawasan pada masing-masing indikator 

melalui kegiatan kegiatan yang melibatkan Kab/Kota, UPT Dinkes 
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Prov,Jateng,sarana pelayanan kesehatan dan sarana distribusi dan produksi 

di Jawa Tengah. 

Sasaran 6 adalah: meningkatnya kualitas institusi pendidikan 

kesehatan. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 116%, Dari 2 

indikator kinerja semuanya mencapai/melebihi target yang ditentukan. 

Secara umum capaian semua indikator pada sasaran meningkatnya   

kualitas instutusi pendidikan di Jawa Tengah dapat dicapai sesuai dengan 

target bahkan melebihi. Untuk capaian kinerja Proporsi Institusi diknakes 

yang terakreditasi sebesar 125% melebih target, tetapi lebih rendah 

dibanding capaian pada tahun 2013 yaitu 166,67%. Jumlah institusi 

pendidikan kesehatan yang difasilitasi tercapai 64,33%, lebih besar dari 

target yang telah ditetapkan yaitu 60%, sedangkan pada cakupan tahun 2013 

belum tersedia data dimaksud. 

Sasaran 7 yaitu: meningkatnya pendidikan pelatihan yang 

terakreditasi. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 185%. Dari 2 

indikator kinerja semuanya mencapai/melebihi target yang ditentukan. 

Secara umum capaian semua indikator pada sasaran meningkatnya 

pelatihan bidang kesehatan di Jawa Tengah yang terakreditasi dapat dicapai 

sesuai dengan target bahkan melebihi. Untuk capaian kinerja Proporsi 

pelatihan kesehatan yang terakreditasi sebesar 270% melebih target, sama 

dibanding capaian pada tahun 2013.  Hal ini disebabkan karena dari 22 

Pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2015 dengan angggaran APBD 

Provinsi menunjukan terakreditasi pelatihan sebanyak 18 pelatihan sehingga 

jumlah proporsi pelatihan terakreditasi di BPTPK Gombong 2015 sebanyak 

81,81%, melebihi target yang telah ditentukan (30%). Keberhasilan 

pencapaian sasaran proporsi pelatihan kesehatan yang terakreditasi di tahun 

2015, tidak terlepas dari dilaksanakan program Program Sumber Daya 

Manusia Kesehatan (Penyelenggaraan Pelatihan di BPTPK Gombong) 

dengan  kegiatan antara lain adalah : Pengajuan Akreditasi Pelatihan ke Tim 
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Akreditasi Pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 1 bulan 

sebelum pelatihan dilaksanakan. 

Sasaran 8 adalah: meratanya distribusi tenaga kesehatan. Rata-rata 

capaian indikator kinerja sasaran ini 71,85%, Dari 6 indikator kinerja 

semuanya belum memenuhi target yang ditentukan. Secara umum capaian 

semua indikator pada sasaran meratanya distribusi tenaga kesehatan di 

Jawa Tengah belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk capaian 

kinerja meratanya distribusi tenaga kesehatan di Jawa Tengah: Ratio dokter 

umum terhadap penduduk sebesar 11 dari 13,50 target yang ditetapkan atau 

81,48% lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 93,73%; Ratio dokter spesialis 

dasar dan anestesi terhadap penduduk sebesar 4 dari 6,65 target yang 

ditetapkan atau 60,15% lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 60,24%; Ratio 

dokter gigi terhadap penduduk sebesar 3 dari 3,45 target yang ditetapkan 

atau 86,96% lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 88,39%; Ratio bidan 

terhadap penduduk sebesar 44 dari 45 target yang ditetapkan atau 97,78% 

lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 109,96%; Ratio perawat terhadap 

penduduk sebesar 78 dari 80 target yang ditetapkan atau 97,5% lebih rendah 

dari tahun 2013 sebesar 106,31%; Ratio sanitarian terhadap penduduk 

sebesar 3 dari 41,5 target yang ditetapkan atau 7,23% lebih rendah dari 

tahun 2013 sebesar 9,24%. 

Sasaran 9 adalah: meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota 

dalam pembangunan kesehatan. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 

134,56%. Dari 6 Indikator kinerja yang mencapai/melebihi target yang 

ditentukan sebanyak 4 indikator, dan yang belum mencapai target sebanyak 

1 indikator, yaitu meningkatnya cakupan Penduduk Miskin Non Kuota yang 

mempunyai JPK hanya tercapai 24,06%. Secara umum capaian sebagian 

besar indikator pada sasaran meningkatnya peran pemerintah 

Kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan target. Untuk 

capaian kinerja cakupan Penduduk Miskin Non Kuota yang mempunyai JPK 
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sebesar 24,06% masih belum memenuhi target, bahkan masih lebih tinggi 

dibanding capaian pada tahun 2013 yaitu 98,76%. 

Sasaran 10 adalah: meningkatnya peran dunia usaha dalam 

pembangunan kesehatan. Pencapaian rata-rata dari indikator Jumlah BUMN 

dan BUMD yang melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) di bidang 

kesehatan sudah mencapai target yang di tentukan tahun 2015, yaitu 

sebesar 133%.  Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari upaya yang 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi bekerjasama dengan  

Biro Bina Sosial Sekda Prov. Jawa Tengah sebagai  SKPD koordinator. 

Tahun 2015 dilaksanakan kegiatan pertemuan sosialisasi dan advokasi 

sebanyak 2 kali dengan peserta semua BUMN dan BUMD di tingkat provinsi. 

Sasaran 11 yaitu: meningkatnya peran masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 11 

(sasaran 3 Misi 3) adalah 78,34%. Secara umum capaian sebagian besar 

indikator pada sasaran meningkatnya peran masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan masih belum mencapai target yang ditentukan 

yaitu baru sebesar 78,34%. Dari 6 indikator baru 4 indikator yang mencapai 

target. Indikator yang belum mencapai target yaitu  Proporsi Rumah tangga 

sehat dan Jumlah ormas/ LSM yg bekerjasama dengan institusi kesehatan. 

Proporsi Rumah tangga sehat adalah merupakan indikator yang mengukur  

perilaku hidup  bersih dan sehat dari masyarakat dengan 16 item perilaku 

yang dinilai. Simpul penyebab dari tidak tercapainya indikator Proporsi 

Rumah tangga sehat  tersebut antara lain masih  rendahnya kesadaran 

masyarakat  untuk  berperilaku sehat, terutama pada indikator penilaian tidak 

merokok, serta ASI Eksklusif. Selain hal tersebut dari sisi metodologi 

pengumpulan data juga masih belum terstandard. Jumlah maupun 

penentuan rumah tangga sebagai sampel pengukuran, masing-masing 

kabupaten/kota  tidak sama. 

Sasaran 12 yaitu: meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan 

informasi kesehatan. Secara umum capaian indikator pada sasaran 
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meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan sudah 

dapat dicapai sesuai dengan target. Dari 4 indikator hanya 1 indikator tidak 

mencapai target dan 3 indikator sudah memenuhi target. Capaian kinerja 

yang belum memenuhi target yaitu jumlah pengunjung website Dinkes Prov. 

Jateng sebanyak 90,16%, lebih rendah dari capaian tahun 2013 sebesar 

115,37%%. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung website sebanyak 288.421 

kunjungan dengan target capaian sebanyak 250.000 kunjungan. Jumlah ini 

sudah melebihi target sebesar 115,37%. Sedangkan tahun 2015, jumlah 

pengunjung website sebanyak 360.648 kunjungan. Jumlah ini belum sesuai 

dengan target 2015 sebanyak 400.000 kunjungan (90,16%). Tidak 

terpenuhinya target tersebut dikarenakan terdapat migrasi sistem pada tiga 

bulan pertama tahun 2015 yang berdampak pada kehilangan data 

kunjungan. 

Sasaran 13 adalah: meningkatnya tata kelola kepegawaian, 

kehumasan, asset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan 

kesehatan. Rata-rata capaian kinerja sasaran 13 (sasaran 1 Misi 4) sudah 

mencapai target 100%, dan persentase capaian terhadap target akhir renstra 

sudah melebihi target yaitu mencapai 60% (target 40%). Dokumen 

perencanaan, yang dimaksud dalam indikator kinerja tersebut meliputi: 

RKPD, Renja, RKT, PK, RKO, RKA, DPA, RKA KL, dan DIPA. Dokumen 

evaluasi meliputi: LKjIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan, sedangkan 

dokumen informasi kesehatan meliputi: Buku Saku Kesehatan Triwulan 1, 2, 

3, dan 4, Buku Profil kesehatan, Buku Data Dasar Puskesmas dan RS serta 

Buku SPM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan 

kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan 

daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk  mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan 

pemberdayaan peran serta masyarakat 

Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan 

yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yang 

menempatkan periode 2015-2019 sebagai tahapan ketiga untuk 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. 

2. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. 

3. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional, untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Jawa 

Tengah dengan pembangunan kesehatan nasional. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Tengah 2013 – 2018.  
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Agar berbagai program dan kegiatan  yang akan dilaksanaan dimasa 

mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu 

perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus 

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang 

akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang  akan timbul. 

 

B.  LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilandasi dengan dasar 

hukum sebagai berikut : 

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan 

Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

 

C.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah adalah : 

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas 

Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, 

khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 
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3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber 

daya dalam rentang waktu satu tahun . 

 

D.  GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 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; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang kesehatan; 

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan 

Kabupaten / Kota; 

d. Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian 

kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan 

pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan 

dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan 

pengendalian sumber daya kesehatan; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; 

f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah  menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

membawahi : 

1. Sekretariat; 

2. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan 

Promosi Kesehatan; 

3. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan 

Lingkungan; 

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan; 

5. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan; 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subagian dan 

Seksi adalah sebagai berikut :  

1. Sekretariat  

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 

program, keuangan, umum dan kepegawaian. 

b. Fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program; 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 



15 

 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat membawahi : 

a. Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, 

dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi 

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan 

Dinas 

b. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, 

meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, dan pembukuan dan 

akuntansi di lingkungan Dinas 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum 

dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, 

hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah 

tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas. 
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2. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan 

Promosi Kesehatan 

a. Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat 

dan kemitraan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat 

dan promosi kesehatan 

b. Fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

kemitraan; 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan 

masyarakat; 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang promosi kesehatan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan 

Promosi Kesehatan, membawahi : 

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, meliputi: bimbingan dan 

pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, 

rawan dan kepulauan, penyelenggaraan kerjasama bidang 

kesehatan dengan luar negeri skala provinsi. 
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b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, meliputi : 

penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian sistem pembiayaan 

dan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan skala 

provinsi, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan 

pemeliharaan kesehatan nasional. 

c. Seksi Promosi Kesehatan 

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang promosi kesehatan skala provinsi. 

 

3. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan 

a. Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, 

pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa dan 

penyehatan lingkungan. 

b. Fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit; 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang pencegahan penyakit dan 

penanggulangan kejadian luar biasa; 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, membawahi : 

a. Seksi Pengendalian Penyakit 

Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, meliputi : 

pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak 

menular. 

b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar 

Biasa 

Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian 

Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, 

meliputi : penyelenggaraan pencegahan penyakit menular dan tidak 

menular, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat 

bencana, wabah dan surveilans epidemiologi serta penyelidikan 

kejadian luar biasa. 

c. Seksi Penyehatan Lingkungan 

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, 

meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran lingkungan skala provinsi. 

 

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan 

a. Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan 
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masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan 

keluarga dan gizi. 

b. Fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat; 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan; 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, 

membawahi : 

a. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat 

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan 

masyarakat, meliputi : koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan 

kesehatan dasar, analisis kebutuhan buffer stock obat, alat 

kesehatan dan reagensia, dan bimbingan dan pengendalian 

kesehatan haji skala provinsi. 

b. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan 

Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan, 

meliputi : pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan 

tersier tertentu, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan 

sesuai peraturan perundang – undangan pemberian izin sarana 

kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, 

rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan 

penunjang yang setara. 
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c. Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi  

Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga 

dan gizi, meliputi : penetapan kebijakan teknis dan pembinaan 

penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga, penyelenggaraan 

surveilans gizi buruk, dan pemantauan penanggulangan gizi buruk 

skala provinsi. 

 

5. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan 

a. Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber 

daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan, 

minuman dan perbekalan kesehatan, dan manajemen informasi dan 

pengembangan kesehatan. 

b. Fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan dan organisasi profesi; 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan 

perbekalan kesehatan; 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan 

pengembangan kesehatan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, 

membawahi : 

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 

Organisasi Profesi 

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dan Organisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 

bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan 

organisasi profesi, meliputi: pengusulan penempatan tenaga 

kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar 

Kabupaten/Kota, pendayagunaan tenaga kesehatan, pelatihan 

diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga 

kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-

undangan dan pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan 

asing. 

b. Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan 

Seksi Farmasi, makanan, Minuman dan Perbekalan 

Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, meliputi: 

penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat 

kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi, sertifikasi 

sarana produksi dan distribusi alat kesehatan rumah tangga kelas II, 

dan pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, 

pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat kesehatan. 

c. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan 

Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

manajemen informasi dan pengembangan kesehatan, meliputi: 

pengelolaan sistem informasi kesehatan, bimbingan dan 
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pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang 

kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi, 

pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi, 

pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) kesehatan skala provinsi. 

 

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai berikut : 

1. Susunan kepegawaian : 

a. Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Tingkat 

Pendidikan. 

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 769 

orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepegawaian dapat 

dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian di 
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 

 

NO 
INSTITUSI 

GOLONGAN KEPEGAWAIAN 
JUMLAH 

  IV III II I 

1 
Dinas Kesehatan Prov 
Jateng 56 202 28 4 290 

2 BKPM Wilayah Semarang 8 55 19 2 84 

3 BKPM Wilayah Pati 4 33 11 1 49 

4 BKPM Wilayah Magelang 0 38 13 1 52 

5 BKPM Wilayah Klaten 2 39 11 0 52 

6 BKPM Wilayah Ambarawa 3 21 14 0 38 

7 BKIM Semarang 6 30 14 1 51 

8 Laboratorium Kesehatan 11 33 19 1 64 

9 BPTPK Gombong 3 23 13 0 39 

10 Akper  3 34 13 0 50 

  JUMLAH 96 508 155 10 769 

             Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 

 

Sebagian besar (66%) pegawai Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan 
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golongan, terbanyak adalah golongan III yaitu 508 orang, 

sedangkan golongan II 20,2% (155 orang) dan golongan IV  

12,5% (96 orang). Sisanya sebanyak 1,3% adalah pegawai 

golongan I (10 orang). 

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2:  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 

 

NO INSTITUSI 
TINGKAT PENDIDIKAN 

JUMLAH 
S2 S1/D4 D3 D1 SLTA SLTP SD 

1 
Dinas Kesehatan Prov 
Jateng 77 123 23 1 48 12 6 290 

2 
BKPM Wilayah 
Semarang 3 27 27 0 23 1 3 84 

3 BKPM Wilayah Pati 2 11 18 0 17 0 1 49 

4 
BKPM Wilayah 
Magelang 1 11 18 0 20 1 1 52 

5 BKPM Wilayah Klaten 3 9 21 2 17 0 0 52 

6 
BKPM Wilayah 
Ambarawa 2 11 13 0 7 4 1 38 

7 BKIM Semarang 6 12 19 0 12 2 0 51 

8 Laboratorium Kesehatan 6 9 26 0 15 3 5 64 

9 BPTPK Gombong 4 8 5 0 17 1 4 39 

10 Akper  7 29 4 0 8 2 0 50 

  JUMLAH 111 250 174 3 184 26 21 769 

     Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 
 

Sebagian besar 32,5% pegawai Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah dan UPTD berlatar belakang 

pendidikan Sarjana/ Diploma 4 (250 orang), sedangkan SLTA 

23,9% (184 orang) dan Diploma 3 sebanyak 22,6% (174 

orang).  

 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, 

serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.3. Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 

NO JENIS SARANA PRASARANA JUMLAH KETERANGAN 

1 Tanah 24 61.099.740.000 

2 Peralatan    

a. Alat besar 41 4.721.955.750 

b. Alat angkut 92  7.066.684.919 

c. Alat bengkel -   

d. Alat kantor dan rumah tangga 17.426  35.852.244.015 

e. Alat studio dan komunikasi 604  3.560.694.450 

f. Alat kedokteran 2.107  32.966.675.619 

g. Alat laboratorium 1.301 18.309.259.194 

3 Gedung dan bangunan  Lokasi : perkantoran 
Dinkes Prov, UPTD, 
Rumah jabatan, rumah 
dinas, gudang obat 
(Semarang dan Salatiga) 

 a. Gedung Bangunan 78 83.600.103.620 

 b. Monumen 5 5.040.178.040 

4 Jalan, Instalasi, Jaringan   

 a. Jalan dan Jembatan 2 117.825.000 

 b. Bangunan air 6 439.835.000 

 c. Instalasi 27 3.296.683.800 

 d. Jaringan 16 874.544.650 

5 
Aset tetap lainnya 

 
 

a. Buku perpustakaan 5.604 694.279.259 

b. Barang bercorak kesenian 115 180.551.000 

 c. Hewan ternak/ tanam 5 37.950.000 

 JUMLAH 27.453 257.859.204.316 

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 
 
 
 

E. FUNGSI STRATEGIS DINAS KESEHATAN 

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan 

dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi 

strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan 

derajad kesehatan di Jawa Tengah.  

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus 

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, 

yaitu : 
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1. Meningkatkan akses/ jangkauan pelayanan kesehatan di Jawa 

Tengah; dan 

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Jawa Tengah. 

 

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KESEHATAN 

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan 

Provinsi tahun 2008 – 2013 dibandingkan dengan target yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s dan RAD 

PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah 

sebagai berikut : 

 
1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) 

masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI: 

111,16/100.000 KH; AKB: 10/1.000 KH) meskipun angka ini sudah 

lebih baik dibanding target nasional (AKI: 226/100.000 KH; AKB: 

24/1.000 KH) dan menurun dibandingkan capaian tahun 2014 serta 

sudah melebihi target 2015, namun AKI di Jawa Tengah masih 

fluktuatif, disebabkan masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, 

masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunyai 

kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan 

risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan 

asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah 

(BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi 

buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh 

khususnya pemberian ASI eksklusif. 

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit 

PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum 

optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, 

belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih 
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kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayann kesehatan 

di Jawa Tengah jika dibandingkan dengann jumlah penduduk masih 

belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan 

kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. 

Peran suami siaga dalam penurunan angka kematian ibu perlu 

lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas ibu hamil. 

Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu 

persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong 

persalinan, dimana tempat melahirkan, alat kontrasepsi yang akan 

digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas suami. Masih 

adanya gender stereotype (lak-laki sebagai kepala keluarga dan 

pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah 

kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita dan merupakan hal 

yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan 

dan persalinan seorang istri. 

 

2. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular 

Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak 

menular masih tinggi. Angka Kesakitan DBD Tahun 2015 sebesar 

47,90 per 100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2014 

sebesar 32,95 per 100.000 penduduk  dan melebihi target < 20 per 

100.000 penduduk. Hal ini antara lain disebabkan perubahan iklim 

yang tidak dapat diprediksi, masih rendahnya kesadaran masyarakat 

melakukan gerakan 3 M plus dan meningkatnya infeksi transovarial 

virus Dengue pada nyamuk Aedes sp. Target angka kesakitan DBD 

secara nasional <50 per 100.000 penduduk, sedangkan RPJMD Jawa 

Tengah tahun 2015 mentargetkan <20 per 100.000 penduduk. Pada 

tahun 2014, di Jawa Tengah tercatat sebesar 32,95/100.000 penduduk 

yang berarti tidak memenuhi target yang ditetapkan RPJMD, namun 

secara nasional telah memenuhi target. Penentuan target terlalu 

optimis, dan berdasarkan trend 3 tahun terakhir capaiannya cenderung 
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naik. Hal ini disebabkan perilaku masyarakat yang belum secara rutin 

melakukan kegiatan PSN, selain itu adanya perubahan perilaku 

nyamuk dalam hal penularan DBD, karena nyamuk DBD saat ini sudah 

memiliki sifat transovarial (telur nyamuk sudah mengandung virus 

DBD). upaya untuk menekan transovarial melalui pemandulan nyamuk 

betina, masih membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk 

melakukan penelitian. 

Angka kematian DBD Tahun 2015 sebesar 1,56 % menurun 

dibandingkan capaian Tahun 2014 sebesar 1,70 % dan lebih tinggi dari 

target sebesar <1%. Hal ini disebabkan karena jumlah kasus dan 

penyebaran area DBD cenderung meningkat, belum ada obat anti virus 

DBD, double diagnosis (antara DBD dengan penyakit lain misalnya 

thypus dll) dan keterlambatan penanganan kasus DBD ke pelayanan 

kesehatan. Penentuan target terlalu optimis, dan berdasarkan trend 3 

tahun terakhir capaiannya cenderung naik. Hal ini disebabkan masih 

banyak ditemukan under/over diagnosis di fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, tingkat virulensi virus yang semakin kuat, dan sampai saat 

ini belum ada vaksin serta obat untuk penyakit DBD. Angka kesakitan 

dan kematian Demam Berdarah masih tinggi, di atas angka nasional, 

dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang 

merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty serta 

tidak maksimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).  

Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung 

meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang 

semakin intensif melalui VCT di BKPM dan Rumah Sakit.  

Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di 

masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa 

penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), 

kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung 

meningkat. 
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Selain permasalahan tersebut diatas, dalam rangka 

mengurangi angka kesakitan dan kematian di Jawa Tengah, masih 

terdapat permasalahan dalam hal: 

1) Kemudahan/ akses  pelayanan kesehatan 

2) Kualitas pelayanan kesehatan 

3) Pemerataan, distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan 

4) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2015, disusun  sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan umum  organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis oraganisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB II : PERJANJIAN KERJA 

Dalam Bab ini menjelasakan tentang ringkasan/ ikhtisar rencana 

kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2015 antara Gubernur Jawa 

Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi  untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:  

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

BAB IV. PENUTUP 

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang 

yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan 

kinerja. 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA  

 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak 

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

 

A. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA 

Tujuan disusunnya  Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

Aparatur. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.  

3. Sebagai  dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan 

dan sanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima 

amanah.  
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5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala 

Dinas Kesehatan pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja  

dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja  sesuai  

lampiran perjanjian ini. 

Guna  mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 7 (tujuh) program 

utama dengan 63 kegiatan dan 5 program pendukung dengan 220 

kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 

144.951.589.000,- (DPAP) dan APBN sebesar Rp. 49.695.171.000,- 

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ 

sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala 

Dinas Kesehatan dengan Gubernur Tahun 2015, secara lengkap 

tercantum pada Lampiran 1 . 

 

B.  RENCANA KERJA TAHUNAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  KINERJA 
TARGET 2015 

1 2 3 

Meningkatnya 
Kesehatan Ibu dan 
Anak 

1. Angka Kematian Ibu 118/100.000 KH 

2. Angka Kematian Bayi 12/1.000 KH 

3. Angka Kematian Balita 11,85/1.000 KH 

 4. Cakupan K4 70 % 

 5. Cakupan pertolongan persalinan Nakes 98 % 

 6. Cakupan KN Lengkap 89 % 

 7. Cakupan Neonatal Komplikasi yang 
ditangani 

81 % 

 8. Cakupan kunjungan Bayi 97,5 % 

 9. Cakupan ASI Eksklusif 51,5 % 

 10. Prevalensi Gizi Buruk 0,05 % 

11. Cakupan Balita Gibur yang mendapat 
perawatan 

100 % 

Terkendalinya 
penyakit menular 
dan penyakit tidak 
menular 

1. Angka Penemuan kasus baru TB (CDR) 117/100.000 

2. Jumlah penemuan kasus baru HIV-AIDS 16 

3. Angka Kesakitan Malaria 0,07 

4. Angka Kesakitan DBD < 20 

 5. Angka penemuan kasus baru kusta 6,5 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  KINERJA 
TARGET 2015 

1 2 3 

 6. Cakupan penemuan kasus diare pada 
balita 

45 

 7. Cakupan penemuan kasus ISPA pada 
balita 

37 

 8. Jumlah kasus filariasis ditangani 100 

 9. Angka kasus zoonosis yg ditangani  

 
a. Angka kasus Avian Influenza (AI) 

yang ditangani 
b. Angka kass Anthrax yang ditangani 
c. Angka GHPR yang ditangani 
d. Angka kematian penderita 

Leptospirosis 
e. Jumlah kasus pes 

100 
 

100 
 

40 
 

≤ 13 
 

0 

 10. Proporsi kasus hipertensi di fasyankes < 25 

 11. Proporsi kasus Diabetis mellitus (DM) di 
fasyankes 

< 50 

 12. Proporsi fasyankes yang melaporkan 
kasus hipertensi 

72 

 13. Proporsi fasyankes yang melaporkan 
kasus DM 

72 

 14. AFP Rate 2/100.000 

15. Cakupan UCI Desa 98,9 

16. Proporsi KLB PD3I 100 

 17. Proporsi penanganan KLB/Bencana 
kurang dari 24 jam 

100 

 18. Proporsi kasus meningitis pada jemaah 
haji 

0 

Meningkatnya 
fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
memenuhi standar 

1. Proporsi puskesmas yg memiliki ijin 
operasional 

25 

2. Proporsi puskesmas terakreditasi 16 

3. Proporsi puskesmas PONED terstandar 1:37.110 

4. Rasio puskesmas per jumlah penduduk 100 

5. Proporsi RS yang memiliki ijin 
operasional 

11,11 

 6. Proporsi RS terakreditasi 21,11 

 7. Proporsi RS Terklasifikasi 24,49 

 8. Proporsi RS PONEK terstandar 12 

 9. Proporsi Pembinaan akreditasi 
puskesmas 

38 

10. Proporsi Pembinaan Puskesmas 
PONED 

30 

11. Proporsi Pembinaan Akreditasi RS 30 

 12. Proporsi Pembinaan RS PONEK 2,347 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas kesehatan 
pemukiman, tempat 

1. Desa melaksanakan STBM 79/56 

2. Proporsi TTU/ TTM memenuhi syarat 79/56 

3. Proporsi penduduk Akses Air minum 79 

4. Proporsi penduduk Akses Jamban 77 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  KINERJA 
TARGET 2015 

1 2 3 

-tempat Umum dan 
Tempat 
Pengelolaan 
makanan 

5. Proporsi TTU yang difasilitasi 80 

6. Proporsi TPM yang difasilitasi 57 

7. Proporsi pembinaan pengelolaan 
sampah RT 

45 

8. Proporsi pembinaan pengelolaan sarana 
pembuangan air limbah RT 

44 

Meningkatnya mutu 
sediaan farmasi, 
mamin, alkes dan 
PKRT 

1. Proporsi sarana produksi dan distribusi 
di bid farmasi dan perbekes sesuai 
standar 

65 

2. Proporsi sarana pelayanan kefarmasian 
sesuai standar 

50 

3. Proporsi kab/kota melakukan binwan 
makmin sesuai standar 

57,14 

 4. Proporsi pembinaan dan pengawasan 
produksi dan distribusi bid farmasi dan 
perbekes 

40 

 5. Proporsi pembinaan dan pengawasan 
pelayanan kefarmasian 

60,05 

 6. Proporsi pembinaan dan evaluasi 
makmin 

100 

Meningkatnya 
kualitas institusi 
pendidikan 
kesehatan 

1. Proporsi Institusi diknakes yang 
terakreditasi 

70 

 2. Jumlah institusi pendidikan kesehatan yg 
difasilitasi 

70 

Meningkatnya 
Pendidikan 
pelatihan yang 
terakreditasi 

1. Proporsi pelatihan kesehatan yang 
terakreditasi 

35 

 2. Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi 81,5 

 3. Ratio dokter umum terhadap penduduk 13,60 

 4. Ratio dokter spesialis dasar dan anestesi 
terhadap penduduk 

6,66 

 5. Ratio dokter gigi terhadap penduduk 3,50 

 6. Ratio bidan terhadap penduduk 45,5 

 7. Ratio perawat terhadap penduduk 80,5 

 8. Ratio sanitarian terhadap penduduk 42 

Meningkatnya peran 
pemkab/kota dalam 
pembangunan 
kesehatan 

1. Proporsi penduduk yang memiliki JPK 54 

2. Persentase kab/kota mengalokasikan 
10% APBD utk kesehatan 

17,14 

3. Proporsi kab/Kota yang menerbitkan 
regulasi di bidang kesehatan (KTR, ASI, 
PSN) 

11,43 

 4. Cakupan penduduk miskin non kuota 
yang mempunyai JPK 

27,79 

 5. Jumlah dokumen kerjasama bidang 
kesehatan antar prov MPU dan daerah 
lintas batas 

2 

 6. Persentase Kab/Kota yang menyusun 9 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  KINERJA 
TARGET 2015 

1 2 3 

regulasi terkait KTR, ASI eksklusif dan 
PSN 

Meningkatnya peran 
dunia usaha dalam 
pembangunan 
kesehatan 

1. Jumlah BUMN dan BUMD yang 
melakukan CSR di bidang kesehatan 

3 

Meningkatnya peran 
masyarakat dalam 
pembangunan 
kesehatan 

1. Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif 
mandiri 

6,5 

2. Proporsi Rumah tangga sehat 75 

3. Proporsi pasar yang menyediakan 
garam beryodium 

70 

 4. Jumlah ormas/ LSM yg bekerjasama 
dengan institusi kesehatan 

7 

 5. Proporsi Posyandu mandiri 18 

 6. Persentase pedagang yang menjual 
garam beryodium 

40 

Meningkatnya 
masyarakat yang 
memanfaatkan 
informasi kesehatan 

1. Jumlah pengunjung web site Dinkes 
Prov. Jateng 

550.000 

2. Jumlah penyuluhan melalui media 
elektronik 

14 

3. Jumlah penyuluhan melalui media cetak 6 

 4. Jumlah penyuluhan luar ruangan 40 

Meningkatnya tata 
kelola kepegawaian, 
kehumasan, aset, 
keuangan, 
perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan. 
kesehatan 

1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi 
dan informasi kesehatan 

11 

2. Jumlah dokumen perencanaan dan 
evaluasi 

8 
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C.  PERJANJIAN KINERJA 
 

TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGIS  
INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 

1.1 Meningkatnya 
kesehatan ibu dan 
anak. 

1) Angka kematian ibu. 118 

2)   Angka kematian bayi 12 

3)   Angka Kematian Balita 11,85 

4)  Cakupan pertolongan persalinan Nakes 98 

5)  Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani 81 

6) Cakupan kunjungan bayi 97,5 

7) Prevalensi Gizi buruk 0,05 

  

1.2 Terkendalinya penyakit 
menular dan tidak 
menular 

1) Angka Penemuan kasus baru TB (CDR) 117 

2) Angka penemuan kasus baru HIV - AIDS 16 

3) Angka kesakitan malaria. 0,07 

4) Angka kesakitan DBD < 20 

5) Angka kematian DBD. < 1 

6) Angka penemuan kasus baru kusta. 6,5 

7) Cakupan penemuan kasus diare pada 
balita 

45 

8) Cakupan penemuan kasus ISPA pada 
balita 

37 

9) Proporsi  kasus hipertensi di fasilitas 
pelayanan kesehatan 

< 25 

10) Proporsi kasus Diabetis Mellitus di fasilitas 
pelayanan kesehatan 

< 50 

11) AFP Rate 2/100.000 

12) Cakupan Universal Child Imunization 
(UCI) Desa 

98,9 

13) Proporsi Kejadian Luar Biasa  Penyakit 
yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi 
(KLB PD3I) 

100 

  

1.3 Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang memenuhi 
standar 

1) Proporsi puskesmas yang memiliki ijin 
operasional 

25 

2) Proporsi puskesmas terakreditasi 10 

3) Proporsi puskesmas Pelayanan Obstetri 
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) terstandar 

16 

4) Rasio puskesmas per jumlah penduduk 1 : 37.110 

5) Proporsi Rumah Sakit yang memiliki ijin 
operasional 

100 

6) Proporsi Rumah Sakit  terakreditasi 11,11 

7) Proporsi RS Terklasifikasi 21,11 

8) Proporsi Rumah Sakit  Pelayanan Obstetri 
Neonatal Emerigensi Komprehensip ( 
PONEK)terstandar 

9)  

24,49 

   

1.4 Meningkatnya kualitas 1) Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis 27 (2.347) 
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TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGIS  
INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

dan kuantitas 
kesehatan pemukiman, 
TTU dan TPM 

 
 

Masyarakat (STBM) 

2) Proporsi Tempat Tempat Umum(TTU) yang  
memenuhi syarat kesehatan 

79 

3) Proporsi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 
memenuhi syarat 

56 

   

1.5 Meningkatnya mutu 
sediaan farmasi, 
makanan dan minuman, 
alat kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga (PKRT) 

1) Proporsi sarana produksi dan distribusi di 
bidang farmasi dan perbekalan kesehatan 
sesuai standar 

65 

2) Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai 
standar 

50 

   

2. Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan 

2.1  Meningkatnya 
masyarakat Jateng 
yang mengikuti 
pendidikan di institusi 
pendidikan kesehatan 

1) Prosentase lulusan yang kompeten  90 

2.2 Meningkatnya kualitas 
institusi pendidikan 
kesehatan 

 

1) Proporsi institusi pendidikan kesehatan yang 
terakreditasi 

51,50 

 

3. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan 

3.1 Meningkatnya 
pendidikan pelatihan 
yang terakreditasi 

1) Proporsi pelatihan kesehatan yang 
terakreditasi 

11,50 

 

4. Mendayagunakan SDM Kesehatan 

4.1 Meratanya distribusi 
tenaga kesehatan 

Rasio Tenaga Kesehatan terhadap penduduk: 
1) Dr. Umum 
2) Dr.Spesialis Dasar dan anastesi 
3) Dr.gigi 
4) Bidan 
5) Perawat 
6) Sanitarian 

 
13,60 
6,66 
3,50 
45,5 
80,5 
42 

 

5. Meningkatkan advokasi dan sosial support pemangku kepentingan 

5.1 Meningkatnya peran 
pemerintah kab/kota 
dalam pembangunan 
kesehatan 

1) Cakupan penduduk miskin non kuota yang 
mempunyai Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan(JPK) 

27,79 

2) Persentase kab/kota mengalokasikan 10% 
APBD untuk pembangunan kesehatan 

17,14 (6 kab) 

3) Proporsi kab/Kota yang menerbitkan 
regulasi di bidang kesehatan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR), ASI ekslusif, 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 
 

11,43 
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TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGIS  
INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

5.2 Meningkatnya peran 
dunia usaha dalam 
pembangunan 
kesehatan 

Jumlah BUMN dan BUMD yang melakukan 
Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang 
kesehatan 

3 

   

5.3 Meningkatnya peran 
masyarakat dalam 
pembangunan 
kesehatan 

1) Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif mandiri 7 

2) Proporsi Rumah tangga sehat 75 

3) Jumlah pasar yang menyediakan garam 
beryodium (sentinel) 

70 

 

6. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan 

6.1 Meningkatnya 
masyarakat yang 
memanfaatkan informasi 
kesehatan 

1) Jumlah pengunjung website Dinkes Prov. 
Jateng  

14 

 

7. Meningkatnya pelayanan administrasi di bidang kesehatan 

7.1 Meningkatnya penerbitan 
ijin dan registrasi 
sumber daya kesehatan 

1) Proporsi waktu pelayanan perijinan bidang 
farmasi sesuai standar 

85 

 

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

(1) (2) (3) 

1. Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

Rp.    3.300.000.000,- APBD Provinsi 

2. Program Farmasi dan Perbekalan 
Kesehatan 

Rp.    6.318.518.000,- APBD Provinsi 

3. Program Pelayanan Kesehatan Rp.  43.157.503.000,- APBD Provinsi 

4. Program Kesehatan Lingkungan Rp.    2.120.000.000,- APBD Provinsi 

5. Program Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

Rp.    7.013.488.000,- APBD Provinsi 

6. Program Promosi dan Pemberdayaan Rp.  49.950.254.000,- APBD Provinsi 

7. Program Manajemen Informasi dan 
Regulasi 

Rp.       391.042.000,- APBD Provinsi 

8. Program Pendidikan Non Formal dan 
Informal 

Rp.       800.000.000,- APBD Provinsi 

9. Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Kemenkes RI 

Rp.    9.602.047.000,- Dekonsentrasi  

10. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan 
Anak 

Rp.  27.865.080.000,- Dekonsentrasi  

11. Program Pembinaan Upaya Kesehatan  Rp.    3.546.571.000,- Dekonsentrasi  

12. Program Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan  

Rp.  15.233.837.000,- Dekonsentrasi 

13. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rp.     1.537.064.000,- Dekonsentrasi  
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Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersumber 

APBD Provinsi 2015 sebesar Rp. 155.193.896.000,- (Seratus lima puluh lima 

milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam 

ribu rupiah) sedangkan jumlah anggaran bersumber APBN/Dekonsentrasi 

sebesar Rp. 57.784.599.000,- (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan 

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga 

jumlah seluruh anggaran sebesar Rp. 212.978.495.000,- (Dua ratus duabelas 

milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh 

lima ribu rupiah). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata 

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi 

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan 

kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . 

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Skala Pengukuran Kinerja 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 

1 Lebih dari 100% Sangat Baik 

2 75 – 100% Baik 

3 55 – 74 % Cukup 

4 Kurang dari 55 % Kurang 

Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh 

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, 

setidaknya terdapat 13 sasaran strategis yang harus diwujudkan  pada 

tahun ini, yaitu:  
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1. Sasaran 1 (sasaran 1 pada Misi 1):  Meningkatnya Kesehatan Ibu 

dan Anak 

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 Misi 1 dimaksud 

maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 
STRATE 

GIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

 Capaian  Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkat
nya 

Kesehatan 
Ibu dan 
Anak 

Angka Kematian 

Ibu 
   118,62  118 126,55     92,75  118 111,16    105,80  

            

90,91  

2 
Angka Kematian 
Bayi 

     10,41  12,5 10,08   119,36  12 10    116,67  
            

91,64  

3 
Angka Kematian 
Balita 

     11,80  11,9 11,54   103,03  11,85 11,64    101,77  
           

104,91  

4 

Cakupan 
pertolongan 
persalinan 
Nakes 

     98,08  97,5 99,17   101,71  98 98,09    100,09  100,68 

5 
Cakupan 
Neonatal 
Komplikasi 

     75,36  80 83,32   104,15  81 87,21    107,67  98,02 

6 
Cakupan 
kunjungan Bayi 

     95,59  97 96,34     99,32  97,5 97,55    100,05  98,31 

7 
Prevalensi Gizi 
Buruk. 

     0,046  0,05 0,03   140,00  0,05 0,04    120,00  
           

125,00  

  
Rata-rata Capaian Misi 1 
Tujuan 1 Sasaran1 

        108,62         107,44  
           

102,92  

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 107,44%, Dari 7 

indikator kinerja, semua indikator telah mencapai/melebihi target yang 

ditentukan. 

Secara umum semua indikator pada sasaran meningkatnya 

kesehatan ibu dan anak di Jawa Tengah dapat dicapai sesuai dengan 

target. Walaupun semua indikator sasaran ini telah mencapai/ melebihi 

target yang ditentukan, namun Angka Kematian Ibu apabila dilihat 

trend per tahun sangat fluktuatif, sehingga masih menjadi prioritas 

utama masalah kesehatan di Jawa Tengah. Simpul penyebab 

meningkatnya angka kematian ibu adalah: status kesehatan ibu dan 

calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang 

tidak diinginkan; kompetensi bidan desa masih kurang; jumlah dan 

penyebaran dokter tidak merata; jumlah Puskesmas rawat inap 
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sebesar 32% (target > 50%); belum semua (baru 72,34%) rumah sakit 

memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan; belum optimalnya 

pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam, 

anak) yang ada di rumah sakit  dalam penanganan kasus 

kegawatdaruratan obstetri. 

Angka Kematian Ibu Tahun 2015 sebesar 111,16 per 100.000 

kelahiran hidup lebih baik dari target 117,5 dan capaian Tahun 2014 

sebesar 126,55. AKB Tahun 2015 sebesar 10 per 1.000 kelahiran 

hidup lebih baik dari target sebesar 12 dan capaian Tahun 2014 

sebesar 10,08. AKABA Tahun 2015 sebesar 11,64 per 1.000 kelahiran 

hidup lebih baik dari target sebesar 11,85 dan meningkat dibandingkan 

capaian Tahun 2014 sebesar 11,54.  

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian 

ibu diantaranya: di tingkat Provinsi, 1) Dinas Kesehatan Provinsi 

membentuk tim audit external dari campion dan mentor untuk 

ditugaskan melakukan review/ audit kematian ibu, 2) Mapping alur 

system rujukan yang melibatkan semua fasilitas kesehatan (Rumah 

sakit & Puskesmas) diikat perjanjian kerjasama system rujukan 

kegawatdaruratan ibu & bayi baru lahir yang diketahui Bupati/Walikota, 

3) Membangun dialog Bupati/Walikota, Kadinkes, Direktur RS dan para 

dokter spesialis kebidanan, anak, dll untuk perbaikan pelayan. 

Kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, 4) Menjalin kerjasama 

dengan Fakultas Kedokteran se-Jateng, 5) Mengembangkan alert 

system di Provinsi.Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 

dari Misi 1 tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2013 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 112,32 dan pada 

tahun 2013 108,10, 6) Meningkatkan upaya promosi kesehatan 

pencegahan kematian ibu dengan penyebaran informasi melalui media 

elektronik dan cetak (anggaran APBD), serta meningkatkan 

kemampuan strategi promosi kesehatan penurunan AKI (dimulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan dan monev) bagi petugas promkes dan 

kepala puskesmas di daerah AKI tinggi (anggaran APBN). 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan strategis, Dinas Kesehatan telah tercapai 102%, 

ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. 

Pengunaan sumber daya keuangan APBD Provinsi untuk 

pencapaian  Sasaran 1 adalah sebesar Rp 3.442.420.850,- atau 91,70 

% dari total pagu sebesar Rp. 3.733.811.000,-, Hal ini berarti terdapat 

efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,3% dari Pagu yang 

ditentukan . 

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak 

terlepas dari dilaksanakan Program Pelayanan Kesehatan, dengan  

kegiatan antara lain adalah : 

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar 

2. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

3. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat 

Selain itu dukungan Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

dengan kegiatan Institusi Pendidikan Kesehatan bekerjasama dengan 

institusi pendidikan tenaga kesehatan swasta memberikan pelatihan 

One Studen One Client (OSOC) untuk pendampingan ibu hamil 

sampai melahirkan di daerah binaan. 

 

2. Sasaran 2 (sasaran 2 pada Misi 1): Terkendalinya penyakit 

menular dan tidak menular. 

Capaian kinerja pada sasaran 2 (sasaran 2 dari Misi 1) dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 % Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

Capaian Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Terkendalinya 
penyakit 

menular dan 
penyakit tidak 

menular 

Angka Penemuan 
kasus baru TB 
(CDR) 

114,00 116 114 98,28 117 117,00 100,00 95,90 

2 
Angka penemuan 
kasus baru HIV 
AIDS 

- 18 27,30 
151,67 

16 28,60 
178,75 220,00 

3 

Angka Kesakitan 
Malaria        

0,07  
0,07 0,05 

   

128,57  0,07 0,06 

     

114,29  
100,00 

4 

Angka Kesakitan 
DBD   19,9 33,17 

     

34,07  <20 47,90 

       

39,62  

             

39,62  

5 

Angka kematian 
DBD 

 
<1 1,44 

     

55,86  <1 1,56 

       

43,84  

             

43,84  

6 
Angka penemuan 
kasus baru kusta 5,30 6 4,30 

71,67 
6,5 5,30 

81,54 66,25 

7 
Cakupan 
penemuan kasus 
diare pada balita 

39,00 42 54,62 
130,05 

45 57,00 
126,67 95,00 

8 
Cakupan 
penemuan kasus 
ISPA pada balita 

44,00 35 18,17 
51,91 

48 48,74 
101,54 81,23 

9 

Proporsi kasus 
hipertensi di 
fasyankes 

       
5,80  

<30 71,00 

     

37,46  <25 23,40 
100,60 117,06 

10 

Proporsi kasus DM 
di fasyankes        

4,50  
< 55 20,00 

   

163,73  <50 17,40 
100,80 100,00 

11 
AFP Rate 

75,36 2 2.29 
114,50 

2 2,01 
100,50 100,50 

12 
Cakupan UCI 
Desa 

95,59 98,9 99,48 
100,59 

98,9 99,95 
101,06 100,96 

13 
Proporsi 
penanganan KLB 
PD3I 

100,00 100 100 
100,00 

100 100,00 
100,00 100,00 

  
Rata-rata Capaian Misi 1 Tujuan 1 
Sasaran 2 

      90,90 
 

  99,06 96,95 

 

Secara umum capaian sebagian indikator pada sasaran 

terkendalinya penyakit menular dan tidak menular di Jawa Tengah 

belum dapat dicapai sesuai dengan target. Dari 13 indikator sebanyak 

10 indikator telah mencapai target dan 3 indikator belum memenuhi 

target. Capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu Angka 

kesakitan DBD 47,90 jauh lebih tinggi dari target sebesar <20 (capaian 

39,62% dibawah target), Angka kematian DBD 1,56 lebih tinggi dari 
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target <1 (capaian 43,84% dibawah target) Angka penemuan kasus 

baru kusta 5,30 lebih rendah dari target 6,5% (capaian 81,54% 

dibawah target).  

Angka kesakitan DBD dibanding tahun 2014 mengalami 

peningkatan dari 33,17 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 

menjadi 47,90 per 100.000 penduduk di tahun 2015, demikian juga 

Angka kematian DBD meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 1,44% 

menjadi 1,56% di tahun 2015.  

Angka kematian DBD sebesar 1,56% belum mencapai target 

<1%, hal ini disebabkan karena keterlambatan pengobatan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan, over dan under diagnosis 

serta daya tahan tubuh penderita DBD yang menurun. Angka 

kesakitan DBD sebesar 47,90 per 100.000 penduduk belum mencapai 

target <20, hal ini disebabkan karena kemitraan di Kelompok Kerja 

Operasional (Pokjanal) DBD dan pemberdayaan masyarakat dalam 

pemberantasan sarang nyamuk masih belum optimal. Angka 

penemuan kasus baru Kusta sebesar 5,30 per 100.000 penduduk 

belum mencapai target 6,5. Capaian penemuan kasus baru kusta 

dilihat dari trend per tahun sangat fluktuatif, disebabkan karena masih 

tingginya stigma terhadap penderita kusta, pengetahuan masyarakat 

tentang gejala penyakit kusta dan kesadaran masyarakat untuk 

berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah serta belum 

optimalnya keterpaduan penjaringan dan pencatatan pelaporan kasus 

kusta antara Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan swasta.  

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan tahun mendatang adalah: 

menurunkan angka kematian dan kesakitan DBD dapat dilakukan 

dengan pemberdayaan/ gerakan PSN secara serentak minimal 

dilakukan satu minggu satu kali, perlunya refreshing bagi petugas 

kesehatan tentang diagnosa penyakit DBD dan tatalaksana yang benar 
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terhadap penderita DBD untuk menurunkan angka kematian DBD; 

kegiatan Ceramah klinik/ refreshing tata laksana kasus, Refreshing 

program, Penyediaan Leptotek dan doxycycline, Penyuluhan terus 

menerus tentang Kusta, PHBS, dan faktor risiko tinggi penyakit tidak 

menular, koordinasi LP/LS, kegiatan surveilans kesakitan dan 

kematian penyakit tidak menular perlu ditingkatkan guna 

mengantisipasi berkembangnya penyakit degeneratif seperti hipertensi 

dan Diabetis mellitus. 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dari Misi 1 

tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 99,06% dan pada tahun 2014 

95,26%. 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai 96,95%, 

ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian  Sasaran 

2, adalah sebesar Rp. 2.942.117.305,- atau 86,02% dari total pagu 

sebesar Rp. 3.374.400.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 13,8% dari Pagu yang ditentukan . 

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas 

dari dilaksanakan program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit., dengan  kegiatan antara lain adalah : 

1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

2. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 

3. Kegiatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB dan 

bencana (termasuk pelayanan kesehatan haji dan imunisasi). 
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3. Sasaran 3 (sasaran 3 pada Misi 1): Meningkatnya fasilitas 

pelayanan kesehtan yang memenuhi standar 

Capaian kinerja pada sasaran 3 (sasaran 3 Misi 1) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

Capaian  Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkat-
nya fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

yang 
memenuhi 

standar 

Proporsi 
puskesmas yg 
memiliki ijin 
operasional 

8,00 10 45 450,00 25 65,71 262,84 65,71 

2 
Proporsi 
puskesmas 
terakreditasi 

8,90 7 8,90 127,14 10 11,30 113,00 
75,33 

3 

Proporsi 
puskesmas 
PONED 
terstandar 

13,00 13 16 123,08 16 17 106,25 
77,27 

4 

Rasio 
puskesmas per 
jumlah 
penduduk 

1: 
38110 

1: 
37500 

1: 
37610 

99,71 
1: 

37000 
1: 

38599 
99,71 

92,26 

5 
Proporsi RS 
yang memiliki 
ijin operasional 

98,52 100 100 100,00 100 100 100,00  
100,00 

6 
Proporsi RS 
terakreditasi 

1,08 4,44 4,10 92,34 11,11 11,46 103,15 
30,94 

7 
Proporsi RS 
Terklasifikasi 

69,37 6,67 7,75 116,19 21,11 21,86 103,55 
54,65 

8 
Proporsi RS 
PONEK 
terstandar 

8,00 16,33 16,10 98,59 24,49 24,52 100,12 
61,30 

  
Rata-rata Capaian Misi 1 
Tujuan 1 Sasaran 3 

      150,88     123,58 55,27 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 123,58%, Dari 8 

indikator kinerja yang mencapai/melebihi target yang ditentukan 

sebanyak 7 indikator, dan yang belum mencapai target sebanyak 1 

indikator, yaitu Rasio puskesmas per jumlah penduduk. Apabila dilihat 

dari rata-rata capaian indikator, dibandingkan dengan rata-rata capaian 

tahun 2014 mengalami penurunan, namun apabila dilihat dari capaian 

masing-masing indikator, pada tahun 2014 ada 3 indikator yang tidak 
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tercapai, sedangkan pada tahun 2015, hanya 1 indikator yang tidak 

tercapai. 

Secara umum capaian indikator pada sasaran ijin operasional 

puskesmas, puskesmas terakreditasi  di Jawa Tengah dapat dicapai 

sesuai dan cenderung lebih dengan target. Hal ini karena kabupaten/ 

kota menyadari dalam upaya melaksanakan layanan kesehatan di era 

BPJS semua puskesmas harus memiliki ijin operasional. Selain itu juga 

untuk memenuhi syarat layanan kesehatan yang bermutu, puskesmas 

juga harus terakreditasi. Sehubungan dengan itu upaya pembinaan 

akreditasi juga terus dilakukan untuk mendampingi kabupaten/ kota 

dalam mempersiapkan akreditasi puskesmas. Dalam upaya 

pembinaan puskesmas PONED juga terus ditingkatkan dalam rangka 

mendekatkan pelayanan bagi ibu hamil dalam status emergensi dasar 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dalam 

persalinan.  

Simpul penyebab indikator rasio puskesmas per jumlah 

penduduk tidak tercapai adalah tergantung kemampuan kabupaten 

kota dalam pengembangan puskesmas di wilayahnya.  

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

menjadikan rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk yang 

ada, kabupaten/ kota dapat mengusulkan anggaran pengembangan 

puskesmas lewat Dana Alokasi Kesehatan/ DAK dan dana Tugas 

Pembantuan / TP dengan data yang kuat untuk kebutuhan pelayanan 

kesehatan. Selain itu provinsi Jawa Tengah juga telah berupaya untuk 

mengadvokasi kab/kota untuk penambahan puskesmas baru dengan 

dukungan anggaran APBD Provinsi melalui bantuan keuangan 

(sharing dengan APBD Kab/Kota). Tahun 2016 ada 2 pembangunan 

puskesmas baru (puskesmas percontohan) di 2 kabupaten yaitu 

Kabupaten Temanggung dan Jepara. 
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Indikator kinerja untuk pelayanan kesehatan rujukan dari dari 4 

indikator kinerja yang ditentukan semuanya sudah mencapai target 

yang ditentukan. 

Secara umum capaian indikator terhadap peningkatan mutu 

pelayanan di Rumah Sakit di Jawa Tengah sudah sesuai target.  Untuk 

Indikator Kinerja Proporsi RS yang memiliki ijin operasional sudah lebih 

dari 100% RS memiliki ijin operasional. Untuk indikator Kinerja Proporsi 

RS terakreditasi pada tahun 2015 sudah tercapai target 100%  dengan 

keterangan sudah terakreditasi versi 2012. Untuk indikator Proporsi RS 

Terklasifikasi sebesar 21,86% dihitung berdasarkan jumlah RS yang 

melakukan proses penetapan kelas selama tahun 2013 dan untuk 

indikator kinerja Proporsi RS PONEK terstandar sebesar 24,52% yang 

merupakan RSU kelas B yang sudah melaksanakan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK). 

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit diantaranya  : 1) 

Mengembangkan jejaring sistem rujukan yang dimulai dari pelayanan 

dasar sampai dengan pelayanan rujukan dengan melibatkan sektor 

kesehatan dan lintas sektor terkait, 2) Dalam rangka pelayanan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal di RS dengan 

mengembangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT) yang harus dilakukan secara real time sehingga dapat 

memberikan informasi yang up to date dan data dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat luas. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian  Sasaran 

3 adalah sebesar Rp. 1.943.520.699,- atau 72,39% dari total pagu 

sebesar Rp. 2.684.820.000,-, Hal ini berarti terdapat efissiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 27,61% dari Pagu yang ditentukan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 3, sesungguhnya tidak 

terlepas dari dilaksanakan program Koordinasi Pelayanan Kesehatan 
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Dasar dan kegiatan koordinasi pelayanan kesehatan rujukan tingkat 

provinsi, dengan  kegiatan antara lain adalah : 

1. Penguatan jejaring Pelayanan PONED. 

2. Pembinaan akreditasi puskesmas  

3. Fasilitasi teknis pelayanan kesehatan dasar di puskesmas  

4. Pembinaan akreditasi rumah sakit  

Untuk peningkatan optimalisasi manajemen puskesmas tidak 

terlepas dari pelaksanaan Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(Penyelenggaraan Pelatihan di BPTPK Gombong) dengan  

memberikan pelatihan antara lain Pelatihan Manajemen puskesmas (2 

angkatan). 

Selain itu juga dengan telah terbit Pergub no 4 Tahun 2015 

tentang ijin operasional puskesmas yang diusulkan juga mendorong 

puskesmas untuk segera membuat ijin operasional puskesmas di 

wilayahnya. Kegiatan pembinaan puskesmas PONED juga melibatkan 

kegiatan program EMAS dengan koordinasi dengan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi 

 

4. Sasaran 4 (sasaran 4 pada Misi 1): Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas kesehatan pemukiman, TTU dan TPM 

Capaian kinerja pada sasaran 4 (sasaran 4 Misi 1) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Meningkatnya 
kualitas dan 

kuantitas 
kesehatan 

pemukiman, 
Tempat-tempat 

Umum dan 
Tempat 

Pengelolaan 
makanan 

Desa 
melaksanakan 
STBM 

 25,94 
(2.220)  

26 
(2.247) 

26 
    

100  
27 

(2.347) 
51,2 

(4.392) 
189,63 86,67 

2 
Proporsi TTU 
memenuhi 
syarat 

     
77,40  

78 78 
    

100  
79 79 100,00 95,12 

3 

Proporsi TPM 

memenuhi 
syarat 

     
52,14  

53 53 
    

100  
56 56,51 100,91 81,54 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

  
Rata-rata Capaian Misi 1 Tujuan 1 

Sasaran 4 
      

    
100  

    130,18 
              
87,78  

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 130,18%. Dari 3 

indikator kinerja yang ada, semua sudah melampaui target yang 

ditetapkan.  

Secara umum capaian semua indikator pada sasaran 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesehatan pemukiman dan 

Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan makan di Jawa 

Tengah dapat dicapai sesuai/ melebihi target yang ditentukan tahun 

2015. Untuk capaian kinerja yaitu  indikator Desa melaksanakan STBM 

sebanyak 4.392 desa melebihi target 2.347 desa. Hal ini  disebakan 

kabupaten/kota sangat membantu meningkatnya indikator ini dimana 

pada anggaran APBD kabupaten/kota menganggarkan kegiatan 

kegiatan yang mendukung untuk peningkatan capaiannya sebagai 

contoh banyaknya proses deklarasi stop buang air besar sembarangan 

yang dilaksanakan oleh kabupaten/ kota dan juga adanya program 

Pamsimas di kabupaten/kota.  

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan capaian indikator kepada pemerintah pusat yang harus 

dilakukan adalah : Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan RI 

agar ikut mendukung pengadaan peralatan Pengawasan Sanitasi bagi 

petugas sanitarian Puskesmas., mengusulkan kepada Kementerian 

Kesehatan RI agar dalam penyusunan Indikator Renstra Kementerian 

Kesehatan khususnya yang terkait program penyehatan lingkunan 

melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup  agar ada 
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pendelegasian kewenangan perijinan pengolahan limbah B3 kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Kepada  pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu dilakukan 

adalah mengusulkan kepada Pemprov untuk memfasilitasinya 

pembangunan pengolahan limbah padat B3/Medis terpadu yang 

dikelola secara profesional yang bisa dimanfaatkan oleh Rumah Sakit, 

Puskesmas dan BKPM/BKIM untuk pengelolaan limbahnya. 

memberikan penghargaan/reward kepada Bupati/Walikota yang semua 

penduduknya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan. 

Kepada  Pemerintahan Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan 

adalah agar menambah formasi pengadaan tenaga kesehatan 

khususnya sanitarian untuk Puskesmas yang belum memiliki tenaga 

sanitarian, agar meningkatkan anggaran untuk mendukung program 

Penyehatan Lingkungan di Kabupaten/Kota. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian  Sasaran 

4 adalah sebesar Rp 2.102.600.000,- atau 100% dari total pagu 

sebesar Rp. 2.102.600.000,-. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas 

dari dilaksanakan program Penyehatan Lingkungan dengan kegiatan 

antara lain adalah : 

a. Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasarKegiatan jejaring 

kualitas air minum 

b. Pengawasan Hygiene dan sanitasi TTU dan TPM 

 

5. Sasaran 5 (sasaran 5 pada Misi 1): Meningkatnya mutu sediaan 

farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga 

Capaian kinerja pada sasaran 5 (sasaran 5 Misi 1) dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Meningkat 
nya mutu 
sediaan 
farmasi, 

mamin, alat 
kesehatan 
dan PKRT 

Proporsi sarana 
produksi dan 
distribusi di bid 
farmasi dan 
perbekes sesuai 
standar 

55,00 60 
      

72,79  
121,32 65 77,13 118,66 80,00 

2 

Proporsi sarana 
pelayanan 
kefarmasian 

sesuai standar 

30,00 40 
      

46,87  
117,18 50 58,12 116,24 80,00 

  
Rata-rata Capaian Misi 1 Tujuan 
1 Sasaran 5 

      122,75     122,45 26,67 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 122,45%, 

dan dari 2 indikator kinerja IKU sasaran meningkatnya mutu sediaan 

farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan PKRT telah 

mencapai/ melebihi target yang ditentukan dan tidak ada indikator yang 

belum mencapai target. 

         Secara umum capaian indikator tahun 2015 mengalami sedikit 

penurunan dibandingkan tahun 2014, walaupun semua indikator telah 

melebihi target. Beberapa permasalahan yang perlu dibenahi adalah 

perlunya pembinaan dan pengawasan pada masing-masing indikator 

melalui kegiatan kegiatan yang melibatkan Kab/Kota, UPT Dinkes 

Prov. Jateng, sarana pelayanan kesehatan dan sarana distribusi dan 

produksi di Jawa Tengah 

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan standar  pada  sarana produksi dan distribusi di bidang 

farmasi dan perbekalan kesehatan diantaranya: 1). Melaksanakan 

kesamaan persepsi dalam penatalaksanaan obat program kesehatan 

antara pengelola program dan pengelola obat/ farmasi mulai tahapan 

perencanaan sampai dengan distribusi, baik dari tingkat pusat sampai 

kabupaten/ kota, 2). Meningkatkan SDM kompetensi pengelola obat di 

gudang penyimpanan, sehingga pengelolaan obat mulai dari 
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perencanaan sampai dengan distribusi sesuai dengan kaidah 

pengelolaan obat yang benar, 3). Peningkatan kualitas penyimpanan 

obat dan perbekes di gudang sesuai standart, 4) Meningkatkan 

kerjasama dan koordinasi dengan Kemenkes, Badan POM, Balai POM 

dan kab/Kota dalam proses sertifikasi dan distribusi sediaan farmasi 

dan perbekes sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 5). 

Meningkatkan penggunaan sistem online yang terintegrasi untuk 

membantu percepatan perijinan Produksi dan Distribusi farmasi dan 

perbekes terutama alur praregistrasi dan registrasi. 6) Melakukan 

koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral (Dinas perindustrian 

dan Perdagangan, GP Jamu untuk memfasilitasi Industri dan Usaha 

Kecil Obat tradisional (UKOT) dalam mengembangkan diri melalui 

pemberian bantuan peralatan dan teknologi, pelatihan/magang, 

informasi dll, 7).Melaksanakan penguatan industri ALKES di jateng 

sehingga produksi ALKES dapat masuk dalam e-Catalogue ALKES 

melalui pemenuhan sertifikasi produksi dan izin edar ALKES, 

8).Mengajukan usulan Crash program khusus (misal melalui 

asistensi/workshop) bagi industri ALKES tentang cara aplikasi e-

regalkes yang benar untuk pegurusan sertifikasi produksi dan izin edar 

ALKES. 

 Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang 

untuk meningkatkan standar pada pelayanan kefarmasian di Rumah 

sakit dan Puskesmas melalui: 1). Pelaksanakan Juknis dalam 

implementasi Formularium nasional (FORNAS) di pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan Penggunaan Obat Rasional (POR), 2). 

Meningkatkan pelaksanaan Pelayanan kefarmasian melalui pelatihan, 

pelaporan  yang terdokumentasi yang didorong dengan Akreditasi. 3) 

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan, LKPP dan BPJS terkait permasalahan e-catalogue dan e-

purchasing.   
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Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan makanan minuman 

melalui: 1). Koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota, Labkesda dan Badan 

ketahanan pangan terkait P-IRT, 2). Penguatan dukungan regulasi 

peran Laboratorium kesehatan daerah di Kab/Kota untuk 

meningkatkan mutu makanan minuman. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian  Sasaran 

Tahun 2015 untuk Program Farmasi dan Perbekes adalah Rp. 

4.908.025.070,- dari alokasi anggaran Rp. 6.233.030.000,- dengan 

pencapaian untuk persentase realisasi fisik sebesar 100% dan 

persentase realisasi keuangan sebesar 84,92%. Ada efisiensi anggran 

sebesar 15,08%. 

 

6. Sasaran 6 (sasaran 1 pada Misi 2): Meningkatnya kualitas institusi 

pendidikan kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 6 (sasaran 1 Misi 2) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

Capaian  Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya 
kualitas 
institusi 

pendidikan 
kesehatan 

Proporsi 
Institusi 
diknakes yang 

terakreditasi 

50 51 75 147,06 51,5 80 155,34 75 

  
Rata-rata Capaian Misi 2 Tujuan 
1 Sasaran 2 

      147,06     155,34 75 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 155,34%, ada 

peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 (147,06%).  

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas institusi 

pendidikan di Jawa Tengah dapat dicapai sesuai dengan target bahkan 
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melebihi. Untuk capaian kinerja Proporsi Institusi diknakes yang 

terakreditasi sebesar 155,34% melebih target.  

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang 

antara lain: dilakukan koordinasi dengan Institusi pendidikan 

kesehatan, fasilitasi peningkatan pembelajaran di Institusi pendidikan 

kesehatan, pemetaan Institusi pendidikan tenaga kesehatan serta 

pembinaan teknis institusi pendidikan kesehatan sehingga dapat 

membantu peningkatan mutu institusi pendidikan kesehatan.  

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 

6, adalah sebesar Rp 2.193.434.359,- atau 74,62% dari total pagu 

sebesar Rp 2.939.550.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 25,38%% dari Pagu yang 

ditentukan . 

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 sesungguhnya tidak terlepas 

dari dilaksanakan program Sumber Daya Kesehatan, dengan   

kegiatan Fasilitasi Institusi Pendidikan dengan Sub Kegiatan antara 

lain adalah : 

a. Rapat Koordinasi Institusi Pendidikan Kesehatan di Jawa Tengah 

b. Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat  

c. Fasilitasi Penyeleenggaraan sumpah Tenaga Kesehatan  

d. Fasilitasi Penyelenggaraan Kuliah Umum Kesehatan  

e. Pemetaan Tenaga Kesehatan 

 

7. Sasaran 7 (sasaran 2 pada Misi 2): Meningkatnya pendidikan 

pelatihan yang terakreditasi 

Capaian kinerja pada sasaran 7 (sasaran 2 Misi 2) dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% 

Capaian 
thd 

target 
akhir 

Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkat 
nya 

Pendidikan 
pelatihan 

yang 
terakreditasi 

Proporsi 
pelatihan 
kesehatan 
yang 
terakreditasi 

35,71 11 81,81 743,73 11,5 100 869,57 97,59 

  
Rata-rata Capaian Misi 2 
Tujuan 2 Sasaran 1 

      743,73     869,57 97,59 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 869,57%. 

melebihi target yang ditentukan. Secara umum capaian indikator pada 

sasaran meningkatnya pendidikan pelatihan yang terakreditasi dapat 

dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi. Untuk capaian kinerja 

Proporsi pelatihan kesehatan yang terakreditasi sebesar 869,57% 

melebih target yang telah ditentukan, lebih tinggi dibanding capaian 

pada tahun 2014.  Hal ini disebabkan karena dari 22 Pelatihan yang 

dilaksanakan di tahun 2015 dengan anggaran APBD Provinsi 

menunjukan terakreditasi pelatihan sebanyak 18 pelatihan sehingga 

jumlah proporsi pelatihan terakreditasi di BPTPK Gombong 2015 

sebanyak 81,81%, melebihi target yang telah ditentukan (30%). 

Keberhasilan pencapaian sasaran proporsi pelatihan kesehatan yang 

terakreditasi di tahun 2015, sesungguhnya tidak terlepas dari 

dilaksanakan program Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(Penyelenggaraan Pelatihan di BPTPK Gombong) dengan  kegiatan 

antara lain adalah : Pengajuan Akreditasi Pelatihan ke Tim Akreditasi 

Pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 1 bulan sebelum 

pelatihan dilaksanakan. Selain itu, karena telah dibentuk tim akreditasi 

pelatihan yang anggotanya meliputi pemegang program di Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Lintas Sektor terkait dan Organisasi 
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Profesi Kesehatan; dilakukannya sosialisasi, koordinasi dan akreditasi 

pelatihan, serta dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelatihan bidang kesehatan dalam upaya pengendalian mutu pelatihan 

di bidang kesehatan. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra, 

capaian sudah melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari target 

60% telah tercapai 97,59%. 

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

diantaranya: dilakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor 

maupun organisasi profesi, workshop penyusunan kurikulum pelatihan 

kesehatan, tetap dilakukan sosialisasi dan refreshing akreditasi 

pelatihan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan 

kesehatan dan tak lupa pula tetap mengaktifkan dan memperkuat tim 

akreditasi pelatihan.  

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 

7, adalah sebesar Rp 657.510.900,- atau 91,33% dari total pagu 

sebesar Rp 719.900.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 8,67% dari Pagu yang ditentukan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 7 sesungguhnya tidak terlepas 

dari dilaksanakan program Sumber Daya Kesehatan, dengan   

kegiatan penyelenggaraan pelatihan di BPTPK Gombong dengan Sub 

Kegiatan antara lain adalah : 

a. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Teknis Dinas 

Kesehatan  

b. Review Akreditasi Pelatihan  

c. Workshop penyusunan Kurikulum Pelatihan Kesehatan  

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan 
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8. Sasaran 8 (sasaran 2 pada Misi 2): Meratanya distribusi tenaga 

kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 8 (sasaran 2 Misi 2) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 

2018 
Capaian  Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meratanya 
distribusi 
tenaga 

kesehatan 

Ratio dokter 
umum 
terhadap 
penduduk 

12,55 13,50 11 81,48 13,60 12,56 92,35 90,36 

2 

Ratio dokter 
spesialis dasar 
dan anestesi 
terhadap 
penduduk 

4,00 6,65 4 60,15 6,66 4,57 68,62 
68,31 

3 
Ratio dokter 
gigi terhadap 
penduduk 

2,97 3,45 3 86,96 3,50 2,99 85,43 
81,92 

4 
Ratio bidan 
terhadap 
penduduk 

48,46 45 44 97,78 45,5 48,85 107,36 
106,66 

5 
Ratio perawat 
terhadap 
penduduk 

84,3 80 78 97,5 80,5 85,45 106,15 
104,21 

6 

Ratio 
sanitarian 
terhadap 
penduduk 

3,79 41,5 3 7,23 42 37,3 88,81 
85,75 

  
Rata-rata Capaian Misi 2 
Tujuan 3 Sasaran 1 

      71,85     91,45 89,53 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 91,45%, Dari 6 

indikator kinerja ada 4 indikator yang belum memenuhi target yang 

ditentukan dan hanya 2 indikator yang memenuhi target.  

Secara umum capaian semua indikator pada sasaran meratanya 

distribusi tenaga kesehatan di Jawa Tengah belum dapat mencapai 

target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja meratanya distribusi 

tenaga kesehatan di Jawa Tengah: Ratio dokter umum terhadap 

penduduk sebesar 12,56, lebih rendah dari target yang ditetapkan 
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sebesar 13,60 atau capaian terhadap target baru mencapai 92,35% 

lebih tinggi dibanding capaian tahun 2014 sebesar 81,48%; Ratio 

dokter spesialis dasar dan anestesi terhadap penduduk sebesar 4,57 

dari 6,66 target yang ditetapkan atau 68,62% lebih tinggi dibanding 

prosentase capaian dari tahun 2014 sebesar 60,15%; Ratio dokter gigi 

terhadap penduduk sebesar 2,99 dari 3,50 target yang ditetapkan atau 

85,43% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 86,96%; Ratio bidan 

terhadap penduduk sebesar 48,85 dari target yang ditetapkan yaitu 

45,5 atau 107,36% lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 97,78%; 

Ratio perawat terhadap penduduk sebesar 85,45 dari 80,5 target yang 

ditetapkan atau 106,15% lebih tinggi dibanding prosentase capaian  

tahun 2014 sebesar 97,5%; Ratio sanitarian terhadap penduduk 

sebesar 37,3 dari 42 target yang ditetapkan atau 88,81% lebih tinggi 

dibanding dari tahun 2014 sebesar 7,23%. Bila dibandingkan dengan 

target akhir Renstra 2018, capaian sudah melebihi target yaitu dari 

target 60% telah tercapai 89,53%. 

Simpul penyebab menurunnya capaian kinerja tersebut adalah: 

karena adanya kebijakan zero growth penerimaan PNS sehingga 

jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan sesuai kompetensinya 

di lapangan terbatas bahkan menurun dan belum memenuhi 

kebutuhan di lapangan; adanya perubahan sistem penerbitan STR 

Tenaga Kesehatan di MTKI menyebabkan penerbitan STR Nakes 

menjadi terlambat yang berdampak pada terkendalanya 

pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kompetensi; 

pengembangan dan pemberdayaan SDMK belum dapat memenuhi 

kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan; perencanaan 

kebijakan dan program SDMK masih lemah dan belum didukung 

sistem informasi SDMK yang memadai; masih kurang serasinya antara 

kebutuhan dan pengadaan serta penempatan berbagai jenis SDMK; 

Turn over tenaga kesehatan di beberapa daerah tinggi dan tidak 

mempertimbangkan  kesesuaian jenis tenaga kesehatan; masih 
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lemahnya sistem pengumpulan data dari tingkat Pusk/ Kab / Kota / 

Provinsi sampai ke Pusat serta cepatnya perubahan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Tenaga Kesehatan. 

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan kinerja tersebut diantaranya: dilakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan bidang kesehatan khususnya terkait 

dengan Tenaga Kesehatan melalui Organisasi Profesi; peningkatan 

SDM melalui pendidikan berkelanjutan; penjaminan mutu tenaga 

kesehatan melalui uji kompetensi; penjaminan legalitas pelaksanaan 

praktek profesi tenaga kesehatan melalui registrasi, sertifikasi dan 

lisensi (legislasi) tenaga kesehatan; penguatan Sistem Informasi 

PPSDMK dan Institusi Diknakes sehingga data SDMK bisa tersedia 

sesuai kebutuhan; monitoring  dan evaluasi terkait dengan 

pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan dan 

pengembangan SDM Kesehatan serta  komunikasi data SDM Kes 

Kabupaten/Kota mendukung pelaporan data SDM kesehatan di tingkat 

nasional. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 

8.2, adalah sebesar Rp 543.387.450,- atau 93,72% dari total pagu 

sebesar Rp 565.364.000,-, Terdapat efisiensi penggunaan sumber 

daya sebesar 3,89% dari Pagu yang ditentukan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 8.2 sesungguhnya tidak 

terlepas dari dilaksanakan program Sumber Daya Kesehatan, dengan   

kegiatan Institusi Pendidikan Kesehatan dan kegiatan Organisasi 

Profesi Kesehatan dengan Sub Kegiatan antara lain adalah : 

a. Terselenggaranya koordinasi dengan Organisasi Profesi 

Kesehatan,  

b. Terlaksananya pembinaan profesi kesehatan 

c. Terlaksananya monev dan pendayagunaan tenaga kesehatan,  

d. Terlaksananya fasilitasi tugas belajar SDM kesehatan 
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9. Sasaran 9 (sasaran 1 Misi 3): Meningkatnya peran pemerintah 

kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 4 (sasaran 4 Misi 1) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 % 
Capaian 

thd 
target 
akhir 

Renstra 
2018 

Capaian  Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkat 
nya peran 
pemkab/ 

kota dalam 
pembangun

an 
kesehatan 

Cakupan 
penduduk 
miskin non 
kuota yang 
mempunyai 
JPK 

28,66 28,01 49,28 175,94 27,79 32,37 116,48 119,36 

2 

Persentase 
kab/kota 
mengalokasi
kan 10% 
APBD utk 
kesehatan 

8,57 14,2 20,00 140,85 17,4 22,85 131,32 
88,88 

3 

Proporsi 
kab/Kota 
yang 
menerbitkan 
regulasi di 
bidang 
kesehatan 
(KTR, ASI, 
PSN) 

- 5,71  5,71  100,00 11,43 11,43 100,00 
40,01 

  
Rata-rata Capaian Misi 3 
Tujuan 1 Sasaran 1 

      138,93     115,93 82,75 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya peran  

pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan 115,93%, 

lebih rendah dibanding prosentase capaian tahun 2014 sebesar 

138,93%. Dari 3 Indikator kinerja, semua indikator telah mencapai/ 

melebihi target yang ditentukan. 

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 

meningkatnya peran pemerintah Kabupaten/kota dalam pembangunan 

kesehatan sudah melebihi target. Bila dibandingkan dengan target 

akhir Renstra sudah mencapai 82,75%, sudah melebihi dari target 

yang ditentukan sebesar 60%. 
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Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang 

adalah beberapa Kabupaten/kota melakukan validasi data peserta 

Jamkesda/JKN dan Kabupaten/Kota mengusulkan peserta pengganti 

PBI. 

Indikator persentase kab/kota yang menerbitkan regulasi terkait 

KTR, ASI eksklusif dan PSN sebesar 100%, hal ini disebabkan adanya 

dukungan anggaran APBD Provinsi untuk tahun 2015 yang 

memfasilitasi 4 kab/kota menyusun regulasi terkait KTR, ASI Eksklusif 

dan PSN 

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 

9 adalah sebesar  28.447.056.600,- atau 96,37% dari total pagu 

sebesar 29.519.154.000,-. Hal ini disebabkan sebagian peserta 

Jamkesda sudah terlayani oleh BPJS Kesehatan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 9 sesungguhnya tidak terlepas 

dari dilaksanakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan 

serta Program Pembiayaan Kesehatan, dengan  kegiatan antara lain 

adalah : 

a. Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan tingkat provinsi  (sub 

kegiatan advokasi/sosialsasi program kesehatan terkait regulasi 

KTR, ASI eksklusif dan PSN). 

b. Kegiatan pembiayaan kesehatan  

 

10. Sasaran 10 (sasaran 2 pada Misi 3): Meningkatnya peran dunia 

usaha dalam pembangunan kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 10 (sasaran 4 Misi 3) dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya 
peran dunia 
usaha dalam 

pembangunan 
kesehatan 

Jumlah 
BUMN dan 
BUMD yang 
melakukan 
CSR di 
bidang 
kesehatan 

tad 3 4 133,33 3 4 133,33 100 

  
Rata-rata Capaian Misi 3 
Tujuan 1 Sasaran 2 

      133,33     133,33 100 

 

Pencapaian rata-rata dari indikator Jumlah BUMN dan BUMD 

yang melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) di bidang 

kesehatan sudah mencapai target yang di tentukan tahun 2015, yaitu 

sebesar 133%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2014 sebesar 

133,33%. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra sudah 

melebihi target yang ditetapkan yaitu 60%. 

Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari upaya yang 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi bekerjasama 

dengan  Biro Bina Sosial Sekda Prov. Jawa Tengah sebagai  SKPD 

koordinator. Tahun 2015 dilaksanakan kegiatan pertemuan sosialisasi 

dan advokasi sebanyak 2 kali dengan peserta semua BUMN dan 

BUMD di tingkat provinsi. 

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 

10, adalah sebesar Rp. 1.435.081.210,-,  dengan realisasi fisik 100% 

dan keuangan sebesar Rp. atau 87,23% dari total pagu sebesar Rp. 

1.645.100.000,-, Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber 

daya sebesar 12,77% dari Pagu anggaran. 
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11. Sasaran 11 (sasaran 3 pada Misi 3): Meningkatnya peran 

masyarakat dalam pembangunan kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 11 (sasaran 3 Misi 3) dapat dilihat 

sebagai berikut:  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya 
peran 

masyarakat 
dalam 

pembangunan  
kesehatan 

Proporsi 

desa/ 
kelurahan 
siaga aktif 
mandiri 

5,10 6 6,84 114,00 7 7,06 100,86 70,60 

2 
Proporsi 
Rumah 
tangga sehat 

76,72 74,9 71,95 96,06 75 76,73 102,31 
101,63 

3 

Jumlah pasar 
yang 
menyediakan 
garam 
beryodium 
(sentinel) 

- 70 70 100,00 70 70 100,00 
100,00 

  
Rata-rata Capaian Misi 3 
Tujuan 1 Sasaran 3 

      103,35     101,05 90,74 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 11 (sasaran 3 Misi 3) 

adalah 101,05%. Secara umum capaian semua indikator pada sasaran 

meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan 

masih sudah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 101,05%. 

Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 103,35%.  

Apabila dibandingkan dengan rata-rata prosentase capaian akhir 

Renstra 2018, sudah melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari 

target 60% sudah terealisasi 90,74%. 

Proporsi Rumah tangga sehat adalah merupakan indikator yang 

mengukur  perilaku hidup  bersih dan sehat dari masyarakat dengan 16 

item perilaku yang dinilai. Indikator ini merupakan indikator utama 

pemberdayaan masyarakat yang menilai perilaku dan kesadaran 

masyarakat terhadap kesehatan. Penilaian Rumah tangga sehat  
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meliputi kesadaran masyarakat  untuk  berperilaku sehat, terutama 

pada indikator penilaian tidak merokok, serta ASI Eksklusif.  

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang  yaitu 

terus melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Siaga agar 

masyaakat menyadari  pentingnya untuk berperlaku sehat terutama 

tidak merokok dan memberikan ASI secara Eksklusif. Berkoordinasi 

secara lintas program, serta menyusun mekanisme pendataan yang 

terstandard sehingga  hasil pendataan secara metodologis bisa 

menggambarkan  kondisi dilapangan. 

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian  Sasaran 

11, adalah sebesar Rp. 1.435.081.210,-,  dengan realisasi fisik 100% 

dan keuangan sebesar Rp. atau 87,23% dari total pagu sebesar Rp. 

1.645.100.000,-, Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber 

daya sebesar 12,77% dari Pagu anggaran. 

 Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak 

terlepas dari dilaksanakan program promosi kesehatan dan 

pemberdayaan, dengan  kegiatan antara lain adalah :  

a. Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan tingkat provinsi  (sub 

kegiatan advokasi/sosialsasi program kesehatan terkait garam 

beryodium)  

b. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan 

kemitraan 

 

12. Sasaran 12 (sasaran 1 pada Misi 4): Meningkatnya masyarakat 

yang memanfaatkan informasi kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 12 (sasaran 1 Misi 4) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 



66 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2013 2014 2015 
% Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

 
Capaian  

Target Capaian  %   Target Capaian  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya 
masyarakat 

yang 
memanfaatkan 

informasi 
kesehatan 

Jumlah 
pengunjung 
web site 
Dinkes Prov. 
Jateng 

 
288.421  

   
400.000  

   
360.648  

90,16 
  
550.000  

 636.029  115,64 63,60 

  
Rata-rata Capaian Misi 4 
Tujuan 1 Sasaran 1 

      90,16     115,64 63,60 

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya 

masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan sudah dapat 

dicapai melebihi target yaitu 115,64%. 

  Pada tahun 2014 jumlah pengunjung website sebanyak 360.648 

kunjungan dengan target capaian sebanyak 400.000 kunjungan. Belum 

mencapai target yang ditentukan. Tahun 2015, indikator ini sudah 

melebihi target yaitu dari 550.000 pengunjung capaian sebesar 

636.029 pengunjung. 

Upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi target setiap tahun 

sudah dilakukan, yaitu dengan: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infromasi kesehatan pada 

website www.dinkesjatengprov.go.id 

b. Mewajibkan penggunaan website www.dinkesjatengprov.go.id 

sebagai salah satu media distribusi informasi ke publik atau 

masyarakat yang meliputi informasi program, informasi kegiatan, 

dokumentasi kegiatan dan best practices implementasi program 

kesehatan di Jawa Tengah. 

c. Mencantumkan alamat website www.dinkesjatengprov.go.id pada 

setiap slide/mater paparan pada setiap kesempatan. 

d. Mencantumkan alamat website www.dinkesjatengprov.go.id pada 

produk-produk yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, seperti buku, leaflet, booklet, banner, standar operasional 

http://www.dinkesjatengprov.go.id/
http://www.dinkesjatengprov.go.id/
http://www.dinkesjatengprov.go.id/
http://www.dinkesjatengprov.go.id/
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prosedur (SOP), prosedur tetap (PROTAP), instruksi kerja dan kartu 

nama. 

e. Mengarahkan kepada peserta pertemuan, peserta kaji banding, 

tamu, siswa/mahasiswa magang maupun stakeholders lainnya, 

untuk mendapatkan informasi kesehatan Jawa Tengah melalui 

website www.dinkesjatengprov.go.id 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai 63,60%, 

ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. 

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 

12, adalah sebesar Rp. 1.394.670.135,- atau 90,35% dari total pagu 

sebesar Rp. 1.543.715.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 9,65% dari Pagu yang ditentukan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 12 sesungguhnya tidak 

terlepas dari dilaksanakan program manajemen informasi dan regulasi 

kesehatan dan program promosi dengan kegiatan antara lain adalah : 

a. Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan 

b. Kegiatan pengkajian dan desiminasi pembangunan kesehatan. 

 

13. Sasaran 13 (sasaran 2 pada Misi 4): Meningkatnya tata kelola 

kepegawaian, kehumasan, asset, keuangan, perencanaan dan 

evaluasi pembangunan kesehatan 

Capaian kinerja pada sasaran 13 (sasaran 2 Misi 4) dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

http://www.dinkesjatengprov.go.id/
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA 

2015 2014 2013 % Capaian 
thd target 

akhir 
Renstra 
2018 

Target Capaian  %  Target Capaian  %   
 

Capaian  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya 
tata kelola 

kepegawaian, 
kehumasan, 

asset, 
keuangan, 

perencanaan 
dan evaluasi 

pembangunan 
kesehatan 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
penganggara
n, Evaluasi, 
dan 
Informasi 
Kesehatan 

21 21 100 21 21 100 21 100 

  
Rata-rata Capaian Misi 4 
Tujuan 2 Sasaran 1 

    100     100   100 

 

Rata-rata capaian kinerja sasaran 13 (sasaran 1 Misi 4) sudah 

melebihi target yang ditentukan pada tahun 2015 yaitu dari target 85 

sudah tercapai 98,71, jadi rata-rata capaian sasaran meningkatnya 

penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan sebesar 

116,13%, dan persentase capaian terhadap target akhir renstra sudah 

melebihi target yaitu mencapai 98,71% dari target 60%. Capaian ini 

lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 

sebesar 100%. 

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 

13, adalah sebesar Rp. 4.255.468.990,- atau 83,16% dari total pagu 

sebesar Rp. 4.906.257.000,-.    

Keberhasilan pencapaian sasaran 13 tidak terlepas dari 

dilaksanakan program manajemen informasi dan regulasi kesehatan 

dengan kegiatan antara lain adalah : 

a. Kegiatan pengkajian dan desiminasi pembangunan kesehatan 

b. Kegiatan Penyusunan Regulasi Kesehatan Daerah 

c. Kegiatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

kesehatan 

d. Kegiatan pengendalian pendapatan dan penyusunan laporan 

akuntansi 
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e. Pembinaan kinerja pegawai dan pengelolaan tenaga kesehatan 

strategis dan barang milik daerah 

 

B.  Realisasi Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015, di 

dukung dengan anggaran APBD(P) Provinsi sebesar Rp. 

155.193.896.000,- dengan rincian : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 27.207.454.000,- 

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rp. 19.553.614.000,- 

c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp. 908.700.000,- 

d. Program Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 8.210.900.000,- 

e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp. 

3.374.400.000,- 

f. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Rp. 6.233.030.000,- 

g. Program Pelayanan Kesehatan Rp. 42.551.579.000,- 

h. Program Kesehatan Lingkungan Rp. 2.102.600.000,- 

i. Program Sumber Daya Kesehatan Rp. 6.650.142.000,- 

j. Program Promosi dan Pemberdayaan Rp. 32.695.220.000,- 

k. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan Rp. 

4.906.257.000,- 

l. Program Pendidikan Kemasyarakatan Rp. 800.000.000,-  

Selain anggaran bersumber APBD Provinsi, Dinas Kesehatan juga 

mendapatkan anggaran APBN sebanyak Rp. 57.784.599.000,- dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanan Tugas Teknis 

Lainnya Kemenkes (01) Rp. 9.602.047.000,- 

b. Program Bina Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak (03) Rp. 

27.865.080.000,- 

c. Program Bina Upaya Kesehatan (04) Rp. 3.546.571.000,- 
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d. Program Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan (05) 

Rp. 15.233.837.000,- 

e. Program Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (07) Rp. 

1.537.064.000,- 

 Penggunaan anggaran langsung APBD Provinsi apabila diperinci 

dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
PROGRAM/ KEGIATAN  ANGGARAN   REALISASI  %  

1 2 3 4 5 6 

1 
  
  

Meningkatnya 
kesehatan ibu dan 

anak 
 
 

 
Program Pelayanan 
Kesehatan 

2.939.855.750 3.442.420.850 91,70 

Kegiatan Koordinasi 
Pelayanan Kesehatan Ibu 
dan Anak 

2.939.061.000 2.720.473.350 92,56 

Kegiatan Koordinasi 
Pelayanan Gizi 
Masyarakat 

794.750,00 721.947.500 90,84 

2 
  
  
  

Terkendalinya 
penyakit menular dan 

penyakit tidak 
menular 

 
 
 

 Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit. 

3.374.400.000 2.942.117.305 86,02 

Kegiatan Pencegahan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

1.897.200.000 1.717.060.698 90,50 

Kegiatan Pencegahan 
Penanggulangan Penyakit 
Tidak Menular 

492.400.000 425.165.590 86,35 

Kegiatan Surveilance 
Epidemiologi, 
Penanganan KLB & 
Bencana, Penyiapan 
Pelayanan Kesehatan Haji 
dan Imunisasi 

984.800.000 799.891.017 81,22 

3 
  
  
  
  

Meningkatnya fasilitas 
yankes yang 

memenuhi standar 
 
 
 
 

Program Pelayanan 
Kesehatan 

38.817.768.000 29.280.462.104 76,07 

Kegiatan Koordinasi 
Pelayanan Kesehatan 
Dasar 

1.729.820.000 1.115.521.032 64,49 

Kegiatan Koordinasi dan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 

955.000.000 827.999.667 86,70 

Kegiatan Pemenuhan 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 

                  
8.293.327.000  

                     
6.482.099.936  

78,16 

Kegiatan Pemenuhan 
Sarana Pelayanan 
Kesehatan 
 
 
 

                
27.839.621.000  

                  
20.854.841.469  

74,91 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
PROGRAM/ KEGIATAN  ANGGARAN   REALISASI  %  

4 
 
 

 
Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas 
kesehatan 

pemukiman, TTU dan 
TPM 

  
  

Program Kesehatan 
Lingkungan 

2.102.600.000 2.263.275.026 102,22 

Pengawasan kualitas air 
dan sanitasi dasar 

 
1.498.000.000 

 
1.722.443.948 114,98 

Pengawasan Hygiene dan 
sanitasi TTU dan TPM 

 
604.600.000 

 
540.831.078 89,45 

5 
  
  

Meningkatnya mutu 
sediaan farmasi, 

makanan minuman, 
alat kesehatan dan 

PKRT 
  
  

Program Farmasi dan 
Perbekalan Kesehatan 

6.233.030.000 4.908.025.070 85 

Kegiatan Pembinaan dan 
Pengawasan serta 
Distribusi Sediaan 
Farmasi dan Perbekalan 
kesehatan 

 
 

6.040.793.000 

 
 

4.732.107.070 78,34 

Kegiatan Pembinaan serta 
Pengawasan Makanan 
Minuman 

 
192.237.000 

 
175.918.000 91,51 

6 
  

Meningkatnya kualitas 
institusi pendidikan 

kesehatan 
 

Program Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

2.425.328.000 2.214.243.508 91,30 

Koordinasi 
penyelenggaraan Institusi 
Pendidikan Kesehatan 

 
2.939.550.000 

 
2.193.434.359 74,62 

7 
  
  

Meningkatnya 
Pendidikan Latihan yg 

terakreditasi 
 
 

Program Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

3.659.450.000 2.850.945.259 82,98 

Koordinasi 
penyelenggaraan Institusi 
Pendidikan Kesehatan 

 
2.939.550.000 

 
2.193.434.359 74,62 

Penyelenggaraan 
Pelatihan SDM Kesehatan 
(BPTPK Gombong) 

 
719.900.000 

 
657.510.900 91,33 

8 
  

Meratanya distribusi 
Tenaga Kesehatan 

 

Program Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

565.364.000 543.387.450 96,11 

Koordinasi Organisasi 
Profesi Tenaga 
Kesehatan 

 
565.364.000 

 
543.387.450 96,11 

9 
  

Meningkatnya peran 
pemerintah 

kabupaten/ kota dlm 
pembangunan 

kesehatan 
 

Program Promosi dan 
Pemberdayaan 

27.184.604.000 26.359.804.152 96,37 

Pembiayaan Kesehatan 
 

27.184.604.000 
 

26.359.804.152 96,97 

Kegiatan 
Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan 

 
2.334.550.000 

 
2.087.252.450 89,41 

10 
  

Meningkatnya peran 
dunia usaha dalam 

pembangunan 
kesehatan 

 

Program Promosi dan 
Pemberdayaan 

1.645.100.000 1.435.081.210,00 87,23 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kemitraan 
 

 
 

1.645.100.000 

 
 

1.435.081.210 87,23 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
PROGRAM/ KEGIATAN  ANGGARAN   REALISASI  %  

11 
  

Meningkatnya peran 
masyarakat dalam 

pembangunan 
kesehatan 

 

Program Promosi dan 
Pemberdayaan 

1.645.100.000 1.435.081.210 87,23 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kemitraan 

 
 

1.645.100.000 

 
 

1.435.081.210 87,23 

12 
  

  
  

Meningkatnya 
masyarakat yang 
memanfaatkan 

informasi kesehatan 
 
 
 

Program Promosi dan 
Pemberdayaan 

                  
3.865.516.000  

                     
3.494.238.967  

                      
90,40  

Kegiatan Penyelenggaran 
promosi kesehatan  

                  
3.865.516.000  

                     
3.494.238.967  

90,40 

Program Manajemen, 
Informasi & Regulasi 

1.543.715.000 1.394.670.135 90,35 

Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan di 
Dinas Kesehatan 

 
1.543.715.000 

 
1.394.670.135 90,35 

13 
  
  
  
  

Meningkatnya tata 
kelola kepegawaian, 

kehumasan, aset, 
keuangan, 

perencanaan dan 
evaluasi  

pembangunan 
kesehatan 

 
 
 
 
 

Program Manajemen, 
Informasi & Regulasi 

3.362.542.000 2.860.798.861 85,08 

Pengkajian dan 
Diseminasi Pembangunan 
Kesehatan 

 
 

427.241.000 

 
 

399.953.480 
93,61 

Penyusunan Regulasi 
Kesehatan Daerah 

 
96.700.000 

 
62.720.000 64,86 

Perencanaan, 
pengendalian & evaluasi 
Pembangunan kesehatan 

 
1.329.820.000 

 
1.156.306.941 86,95 

Pengendalian  
pendapatan dan 
Penyusunan Laporan 
Akuntansi 

 
 

650.000.000 

 
 

538.912.440 82,91 

Pembinaan Kinerja 
Pegawai dan Pengelolaan 
Tenaga Kesehatan 
Strategis & Barang Milik 
Daerah 

 
 

713.281.000 

 
 

584.284.000 81,91 

Penyelenggaraan sistem 
informasi layanan KIP dan 
Kehumasan 

 

145.500.000 

 

118.622.000 81,53 

 

Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 155.193.896.000,- digunakan untuk 

program wajib sebesar Rp. 99.313.228.000,- dan program pendukung 

sebesar Rp. 55.880.668.000,-. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran 

tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan 

sebesar 1,81%, Tahun 2015 sebesar 87,42%, Tahun 2014 sebesar 



73 

 

89,23%, sedangkan untuk realisasi fisik terjadi peningkatan sebesar 

0,99% dibanding tahun 2014 yaitu dari 96,43% pada tahun 2014 menjadi 

97,42% pada tahun 2015. Realisasi fisik tidak dapat tercapai 100% 

karena beberapa kegiatan di UPT Dinas Kesehatan mengalami gagal 

lelang.  
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis 

yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan 

dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai 

fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada 

masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan 

secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan 

sarana secara efektif dan efisien mungkin . 

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target 

sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Amat Baik Hal 

tersebut dikdukung dengan data sebagai berikut : 

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 147,23%, 

dengan rincian sasaran 1. (Meningkatnya kesehatan ibu dan anak) 

sebesar 107,44%, sasaran 2. (Terkendalinya penyakit menular dan 

tidak menular) sebesar 99,06%, sasaran 3. (Meningkatnya fasilitas 

pelayanan kesehatan yang memenuhi standar) sebesar 123,58%, 

sasaran 4. (Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesehatan 

pemukiman, Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan 

Makanan) sebesar 130,18%, sasaran 5. (Meningkatnya mutu sediaan 

farmasi, makann minuman, alat kesehatan dan PKRT) sebesar 

122,45%, sasaran 6. (Meningkatnya kualitas institusi pendidikan 

kesehatan) sebesar 155,34, sasaran 7. (Meningkatnya pendidikan 

pelatihan yang terakreditasi) sebesar 869,57%, sasaran 8. 

(Meratanya distribusi tenaga kesehatan) sebesar 91,45, sasaran 9. 

(Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam 
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pembangunan kesehatan) sebesar 115,93%, sasaran 10. 

(Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan) 

sebesar 133,33%, sasaran 11. (Meningkatnya peran masyarakat 

dalam pembangunan kesehatan) sebesar 101,05%, sasaran 12. 

(Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan) 

sebesar 115,64%, sasaran 13. (Meningkatnya tata kelola 

kepegawaian, kehumasan, asset, keuangan, perencanaan dan 

evaluasi pembangunan kesehatan) sebesar 100%.  

2. Pendapatan yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2015 sebesar Rp. 16.778.577.620,- sudah melampaui 

target yang ditetapkan (Rp. 13.716.318.000,-) atau teralisasi sebesar 

122,3%. 

3. Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 155.193.896.000,- dari sisi 

penyerapan anggaran tahun 2015, sebesar Rp. 135.672.607.935,- 

(87,42%), sedangkan untuk realisasi fisik 97,42%. Realisasi fisik tidak 

dapat tercapai 100% karena beberapa kegiatan di UPT Dinas 

Kesehatan mengalami gagal lelang. 

 

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas 

kesehatan  dimasa mendatang antara lain : 

1. Perlu upaya sinkronisasi  dan pola operasional dalam pelaksanaan 

program dan kegaiatan, khususnya antara kabupaten/kota dengan 

provinsi maupun dengan pusat; 

2. Perlunya komitmen dalam kinerja pembangunan kesehatan di Jawa 

Tengah dengan semua stake holder, lintas sektor dan lintas program 

dalam pelaksanaan pemabgunan kesehatan; 
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3. Perlunya kebijakan strategis dalam mencapai hasil kinerja yang 

diharapkan, khususnya dalam mendukung Jawa Tengah sejahtera 

dan mandiri. 

4. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi  dalam implementasi 

Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah disusun. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

untuk SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat 

menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang 

akan datang. 

 

Semarang, 29 Februari 2016 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes  

Pembina Utama Madya 

NIP. 19620720 198803 1 010 
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