
EVALUASI HASIL KINERJA 2020 

 

A. ESELON III 

1) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di 

bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.  

TABEL CAPAIAN KINERJA BIDANG KESMAS 

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA TARGET 
(%) 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 
(%) 

1 Meningkatnya 
cakupan 
pelayanan 
kesehatan 
keluarga dan 
gizi 
masyarakat 

Persentase persalinan 
difasilitas Pelayanan 
kesehatan 

100 79,2 79,2 

Persentase ibu hamil 
yang dilayani sesuai 
standar 

100 75,9 75,9 

Persentase bayi baru 
lahir yang dilayani 
sesuai standar 

100 76,26 76,26 

Persentase balita 
yang dilayani sesuai 
standar 

100 74,50 74,50 

Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
lanjut 

100 53,40 53,40 

2 Meningkatnya 
promosi 
kesehatan dan 
upaya 
kesehatan 
masyarakat 

Persentase PHBS di 
semua tatanan 

78,24 57,95 74,07 

Persentase  Desa 
Siaga aktif  

100 100 100 

3 Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan 
dan 
permukiman 

Persentase desa yang 
melaksanakan STBM 

100 91,28 91,28 

Persentase Tempat-
Tempat Umum (TTU) 
yang memenuhi 
syarat kesehatan 

100 50,93 50,93 

Persentase 
Kecamatan yg 
menyelenggarakan 
tatanan masyarakat  
sehat mandiri 

100 60 60 

 

 



a) Persentase persalinan difasilitas kesehatan 

Jumlah sasaran ibu bersalin pada tahun 2020 sesuai dengan 

sasaran yang ditetapan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Kemenkes sebanyak 8.341 orang dan realisasi yang dicapai 

sebanyak 6.609 orang dengan persentase capaian sebesar 79,2%. 

Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 

sebesar 75,5%. 

 

Persalinan di fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan 

dalam beberapa tahun ini. Ini disebabkan antara lain karena 

pemahaman masyarakat yang semakin tinggi, dukungan keluarga, 

peran serta masyarakat serta komitmen tenaga kesehatan yang terus 

memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. 

Permasalahan yang dihadapi 

antara lain kondisi geografis, 

persebaran penduduk, sosial budaya, 

tingkat pendidikan yang rendah, 

ketersediaan sarana dan prasarana. 

Dan upaya pemecahan masalah yang 

dapat dilakukan antara lain meningkatkan peran serta dari lintas 

sektor terutama aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam 

mengawasi keberadaan ibu hamil sehingga persalinan dapat ditolong 

oleh tenaga kesehatan, pemenuhan SDM kesehatan dan peningkatan 

kapasitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai 

standar. 
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b) Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar  

Jumlah sasaran ibu hamil pada tahun 2020 sesuai dengan 

sasaran yang ditetapan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Kemenkes sebanyak 8.738 orang dan realisasi yang dicapai 

sebanyak 6.636 orang dengan persentase 75,94%. Capaian tahun 

2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu 71,45%. 

 

Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, 

dalam 2 tahun terakhir pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami 

peningkatan.  

Permasalahan yang dihadapi antara lain 

a) Ada ibu hamil tidak mengakses tenaga kesehatan pd tribulan 

pertama kehamilan (K1 murni) tetapi baru memeriksakan diri 

diatas 3 bulan (K1 akses) shg tidak tercatat sebagai pelayanan 

ibu hamil sesuai standar 

b) Kunjungan ibu hamil tidak sampai mengakses pemeriksaan K4 

(pada tribulan ketiga hanya 1 kali pemeriksaan) juga tidak 

tercatat sebagai pelayanan ibu hamil sesuai standar 

Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain 

peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat dan keterlibatan 

lintas sektor dalam mendukung pelayanan kesehatan pada ibu hamil 

c) Persentase bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar 

Jumlah sasaran bayi baru lahir pada tahun 2020 sesuai dengan 

sasaran yang ditetapan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Kemenkes sebanyak 7.944 orang dan realisasi yang dicapai 

sebanyak 6.437 orang dengan persentase 81,03%. Capaian tahun 

2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 78,70%. 
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Pelayanan bayi baru lahir mengalami peningkatan terus 

mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir ini. Diharapkan pada 

tahun-tahun berikutnya dapat terus mengalami peningkatan. 

Permasalahan yang dihadapi yaitu pelayanan kesehatan 

neonatal esensial sesuai standar masih perlu ditingkatkan. Upaya 

pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain pemenuhan 

fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di tingkat desa, peningkatan 

dalam ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Poskesdes 

dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 

d) Persentase balita yang dilayani sesuai standar  

Jumlah sasaran balita pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran 

yang ditetapan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes 

sebanyak 31.070 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 23.135 

orang dengan persentase capaian sebesar 74,46%. Capaian tersebut 

meningkat dibanding tahu 2019 sebesar 67,33%. 

 

Permasalahan : 

a) Ibu tidak rutin membawa anak ke Posyandu (apabila sudah 

imunisasi lengkap) 

b) Jumlah kader yang masih belum memadai 

c) Sarana dan prasarana Posyandu masih belum memadai 

d) Kurangnya kelas balita 
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Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Penyuluhan dan konseling oleh Nakes/Kader kepada ibu 

balita/keluarga tentang pentingnya Posyandu, tidak hanya 

pemberian imunisasi saja 

b) Melibatkan lintas sektor terkait  

c) Penyebarluasan informasi tentang pentingnya Posyandu 

d) Pemberian PMT melalui demo masak gizi seimbang 

e) Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

Jumlah sasaran orang usia lanjut (berusia 60 tahun ke atas) 

pada tahun 2020 sebanyak 23.514 orang dan realisasi yang dicapai 

sebanyak 12.557 orang dengan persentase sebesar 53,40% yang 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 49,18%. 

 

Permasalahan : 

a) Paradigma sehat belum dipahami oleh masyarakat 

b) Kunjungan lansia pada Posyandu lansia hanya karena ingin 

berobat bukan untuk melakukan tindakan preventif terhadap 

penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular 

c) Sarana dan prasarana masih terbatas 

d) Posyandu lansia tidak semuanya aktif 

Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Kegiatan sosialisasi 

b) Penggerakan peran serta masyarakat dalam memaksimalkan 

peran Posyandu Lansia. 

f) Persentase PHBS di semua tatanan 

Pada tahun 2020 dilakukan pemetaan PHBS pada semua 

tatanan (tatanan rumah tangga, tatanan tempat-tempat umum, 

tatanan tempat-tempat kerja, tatanan tempat sarana kesehatan, dan 
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tatanan tempat sekolah) dengan total target sebanyak 11.401 tempat 

dengan realisasi ber PHBS sebanyak 5.836 dengan persentase 

51,19%. 

 

Dari 5 tatanan yang dilakukan pemetaan capaian tatanan ber-

PHBS paling rendah pada tatanan tempat-tempat kerja yaitu sebesar 

30,77% dan yang paling tinggi pada tatanan tempat sarana kesehatan 

sebesar 97,37%. 

Perlunya dukungan dari berbagai pihak dan lintas sektor dalam 

meningkatkan tatanan ber-PHBS. Upaya-upaya promosi kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka perubahan 

perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Menanamkan PHBS kepada setiap orang bukanlah hal yang 

mudah, akan tetapi memerlukan proses yang panjang. Setiap orang 

hidup dalam tatanannya dan saling mempengaruhi serta berinteraksi 

antar pribadi dalam tatanan tersebut. 

g) Persentase  Desa Siaga aktif  

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan 

sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi 

masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan 

kesehatan, secara mandiri, sementara Desa Siaga Aktif adalah desa 

yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM 

lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagin pemberi 

pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat 

daruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi 

pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku 

sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS).  
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Pada tahun 2020 sebanyak 149 desa/kelurahan di Kabupaten 

Tanah Bumbu sudah menjadi desa siaga aktif sehingga realisasi yang 

didapat adalah 100%. 

 

h) Persentase desa yang melaksanakan STBM 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut 

sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene 

dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 

pemicuan. Dengan mencakup 5 pilar yaitu : 

a. Stop buang air besar (BAB) sembarangan 

b. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

c. Mengelola air minum dan makananrumah tangga 

d. Mengelola sampah rumah tangga 

e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. 

Di Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2020 desa yang 

melaksanakan STBM sebanyak 136 desa dari jumlah seluruh desa 

149 desa/kelurahan dengan persentase capaian sebesar 91,28%. 

Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 

87,25% 

 

Hal ini disebabkan karena peran serta lintas sektor, keaktifan 

dan kepedulian aparatur desa terutama masyarakat tentang 

kesehatan lingkungan disekitar. Peran serta kader STBM di desa 
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yang aktif menyampaikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat 

akan pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal 

juga sangat mempengaruhi pencapaian tersebut. Perubahan perilaku 

dari masyarakat sadar kesehatan lingkungan yang signifikan dan 

peran sanitarian puskesmas di masing-masing wilayah dengan 

melaksanakan pembinaan secara terus-menerus. 

i) Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat 

kesehatan  

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat dimana 

umum (semua  orang)  dapat  masuk  ke  tempat  tersebut  untuk  

berkumpul mengadakan kegiatan baik secara insidentil maupun terus 

menerus. 

Pada tahun 2020, jumlah seluruh TTU sebanyak 483 TTU 

dimana yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 246 TTU dengan 

persentase 50,93%. Capaian pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 44,20%. 

 

Diharapkan kedepannya tenaga sanitarian lebih meningkatkan 

pengawasannya dan tenaga promosi kesehatan lebih rutin lagi untuk 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 

sanitasi lingkungan (tempat-tempat umum). 

j) Persentase Kecamatan yg menyelenggarakan tatanan 

masyarakat  sehat mandiri 

Indikator ini merupakan turunan dari indikator Kabupaten/Kota 

Sehat. Dimana indikator ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan 

karena pemenuhan kriteria yang sangat kompleks sehingga masih 

belum dapat diimplementasikan. 
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Pada tahun 2020, sebanyak 6 Kecamatan yang telah 

melaksanakan tatanan masyarakat sehat mandiri. Ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 lalu 

belum ada Kecamatan yang melaksanakan tatanan masyarakat sehat 

mandiri. 

 

 

2) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

kesehatan.  

TABEL CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
(%) 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlayaninya 
Masyarakat 
secara 
menyeluruh 
melalui jaminan 
kesehatan 

Persentase 
Masyarakat yang 
terlayani melalui 
jaminan 
kesehatan 

80 72,06 90,08 

2 Meningkatnya 
Mutu Pelayanan 
Kesehatan sesuai 
standar 

Persentase 
Akreditasi 
Puskesmas 
Minimal Utama 

28,57 14,29 50,02 

Persentase 
Puskesmas 
dengan kepuasan 
masyarakat 
minimal 80% 

75 57,14 76,19 

 

a) Persentase Masyarakat yang terlayani melalui jaminan kesehatan 

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Semester 2 tahun 

2020 sebanyak 325.346 jiwa dimana jumlah penduduk yang sudah 
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memiliki jaminan kesehatan sebanyak 234.444 jiwa dengan 

persentase 72,06%.  

Pada tahun 2020 ini jumlah masyarakat yang memiliki jaminan 

kesehata mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu 65,28%. 

 

Pemerintah daerah telah merencanakan pada tahun 2021 

terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) dimana 95% dari 

jumlah penduduk memiliki JKN-KIS. Menuju terwujudnya UHC di 

Kabupaten Tanah Bumbu telah dilakukan pembahasan perjanjian 

kerja sama antara BPJS dengan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

b) Persentase Akreditasi Puskesmas Minimal Utama 

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan yang diberikan 

oleh lembaga eksternal terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, 

oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai 

dengan standar akreditasi yang ditetapkan. 

Puskesmas diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah 

Bumbu secara keseluruhan berjumlah 14 buah Puskesmas. Proses 

akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan 

sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019, seluruh Puskesmas 

sudah terakreditasi. Target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2019, Puskesmas yang 

terakreditasi minimal dengan Strata Utama sebanyak 2 buah 

Puskesmas dengan persentase 14,29%.  

Pada tahun 2020, akreditasi Puskesmas minimal utama 

ditargetkan sebanyak 4 Puskesmas dengan persentase 28,57%.  

Pada tahun 2020 sebanyak 6 Puskesmas akan dilakukan reakreditasi 

tetapi dikarenakan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan 
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Kementerian Kesehatan penilaian akreditasi dilakukan penundaan. 

Sehingga capaian tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019. 

 

c) Persentase Puskesmas dengan kepuasan masyarakat minimal 

80% 

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

selanjutnya. 

Adapun hasil survey kepuasan masyarakat yang sudah 

dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

Kecamatan Puskesmas Nilai IKM 
Mutu 

Pelayanan 
Kinerja 

Kusan Hilir 
Pagatan 77,74 B Baik 

Pulau Tanjung 83,63 B Baik 

Sungai Loban Sebamban I 79,39 B Baik 

Satui Satui 80,08 B Baik 

Kusan Hulu 
Lasung 84,05 B Baik 

Teluk Kepayang 81,86 B Baik 

Kuranji Giri Mulya 84,66 B Baik 

Karang Bintang 
Karang Bintang 79,21 B Baik 

Batulicin I 79,27 B Baik 

Simpang Empat 
Simpang Empat 83,11 B Baik 

Darul Azhar 82,83 B Baik 

Angsana Sebamban II 78,45 B Baik 

Mantewe Mantewe 78,96 B Baik 
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Batulicin Batulicin 85,46 B Baik 

IKM 81,34 B Baik 

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas diatas tersebut terlihat bahwa 

sebanyak 8 Puskesmas yang hasil survey kepuasan masyarakat 

minimal 80% dari total Puskesmas sebanyak 14 Puskesmas dengan 

persentase capaian sebesar 57,14%. 

Ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 

tidak ada Puskesmas yang mendapatkan hasil survey kepuasan 

masyarakat minimal 80%. 

 

3) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Surveilans 

dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. Capaian Indikator kinerja utama dari Bidang P2P Tahun 

2020 tersaji pada tabel berikut. 

TABEL CAPAIAN KINERJA BIDANG PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 
REALISASI 

(%) 
CAPAIAN 

(%) 

1 Meningkatnya 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

Prevalensi kematian 
akibat penyakit menular 

<1 0,08 100 

Persentase kejadian 
penyakit tidak menular 

<20 6,48 100 

a) Prevalensi kematian akibat penyakit menular 
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Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit atau jamur dan 

dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular 

yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi 

serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular dapat ditularkan 

secara langsung maupun tidak langsung.   

Prevalensi kematian akibat panyakit menular didapat dengan 

menggunakan rumus jumlah kematian akibat penyakit menular (DBD, 

HIV AIDS, Malaria, TB dan Pneumonia) dibagi jumlah penduduk dikali 

1.000. Pada tahun 2020 di tetapkan target prevalensi penyakit 

menular < 1. Dimana kematian akibat penyakit menular yang terjadi 

pada tahun 2020 sebanyak 14 kasus DBD, 12 kasus AIDS dan 21 

kasus selama pengobatan TBC dimana jumlah penduduk sebanyak 

325.346 jiwa. Sehingga realisasi tahun 2020 adalah 0,14. Realisasi 

tersebut berhasil dicapai cukup jauh dibawah target yang ditetapkan. 

 

Pada tahun 2020 terjadi perubahan penyakit menular yang 

dilakukan pengukuran. Pada tahun 2019 penyakit menular yang 

diukur adalah DBD, Diare, Malaria, TB dan Campak sedangkan pada 

tahun 2020 berubah menjadi DBD, HIV AIDS, Malaria, TB dan 

Pneumonia. 

b) Persentase kejadian penyakit tidak menular 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan suatu penyakit yang 

tidak akan menular jika melakukan kontak dengan penderita. 

Biasanya PTM ini dapat disebabkan oleh faktor genetik dan diikuti 

dengan gaya hidup yang tidak sehat. Faktor resiko yang 

mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular diantaranya adalah 

kegemukan (kelebihan berat badan), tekanan darah yang meningkat, 
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peningkatan kadar glukosa dalam darah, serta tingkat kolesterol 

dalam darah yang tidak optimal terutama peningkatan kadar kolesterol 

LDL (Low Desity Lipoprotein) atau yang biasa disebut dengan 

kolesterol jahat.   

Untuk menghitung persentase kejadian penyakit tidak menular 

dengan rumus jumlah kasus penyakit tidak menular dibagi jumlah 

penduduk dikalikan 100. Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Bumbu menargetkan sebanyak <20% dengan 

realisasi yang didapat adalah 6,48%. Kasus penderita PTM 

(Hipertensi dan Diabetes Melitus) yang terjadi sebanyak 21.070 kasus 

dan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data 

Dispenducapil sebanyak 325.346 jiwa. 

 

 

4) BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN 

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya 

kesehatan, seperti penerbitan/pencabutan dan pengawasan izin apotek, 

toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT), toko alat kesehatan, 

optikal dan izin praktek tenaga kesehatan, SDM kesehatan untuk UKM 

dan UKP. 

TABEL CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
(%) 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 
(%) 

1 Meningkatnya mutu 
dan pemerataan 
sumber daya 
manusia kesehatan 

Persentase 
tenaga 
kesehatan yang 
memiliki SIP 

100 100 100 

Rasio Dokter 1 : 
2.500 Satuan 

0,5 0,7 140 

4,07 

6,48 

0

2

4

6

8

2019 2020



Penduduk 

Rasio Perawat 
1 : 855 Satuan 
Penduduk 

1,3 1,5 115,38 

Rasio Bidan 1 : 
1.000 Satuan 
Penduduk 

1,98 2,1 106,06 

2 Meningkatnya 
keamanan terhadap 
kemanfaatan 
sediaan farmasi dan 
makanan 

Persentase 
Apotek dan 
Toko Obat yang 
memiliki 
registrasi 

100 100 100 

  Persentase 
pangan Industri 
Rumah Tangga 
(PIRT) yang 
memiliki 
Registrasi 

100 100 100 

Persentase 
ketersediaan 
obat di 
Puskesmas 
sesuai standar 

100 100 100 

3 Meningkatnya Mutu 
dan Pemerataan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kesehatan 

Persentase 
Puskesmas 
yang memenuhi 
standar 

100 7,14 7,14 

 

a) Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 

Semua tenaga kesehatan harus memiliki STR dan Surat Izin 

Praktik (SIP). Ini dilakukan untuk memenuhi kualitas dan 

menyamaratakan standar tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. 

Selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

diberikan tenaga kesehatan, peraturan ini dapat melindungi 

masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, juga 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani dan 

tenaga kesehatan itu sendiri.  

Pada tahun 2020, seluruh tenaga kesehatan sudah memiliki 

STR. Diharapkan dengan terpenuhinya indikator ini dapat 

meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. 



 

b) Rasio Dokter 1 : 2.500 Satuan Penduduk 

Untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan 

Kesehatan diperlukan tenaga medis yang salah satunya adalah 

dokter yang cukup. Kecukupan tenaga dokter dalam satu wilayah 

dapat diukur dengan menggunakan rasio Dokter per Satuan 

Penduduk. Dimana jumlah seluruh Dokter dibagi jumlah seluruh 

penduduk dikali 1000. 

Pada tahun 2020 jumlah dokter umum sebanyak 92 orang 

dimana jumlah penduduk semester II tahun 2020 sebanyak 325. 346 

jiwa sehingga rasio dokter umum 0,7. Realisasi tahun 2020 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 0,5. 

Walaupun mengalami peningkatan tetapi masih kurang dari standar. 

 

Dilihat dari jumlah penduduk semester 2 tahun 2020 

sebanyak 325.346 jiwa maka sesuai standard diperlukan dokter 

umum sebanyak 130 orang dokter. Masih dibutuhkan 38 orang 

dokter umum untuk memenuhi standar tersebut. 

c) Rasio Perawat 1 : 855 Satuan Penduduk 

Pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 1,3 dengan 

realisasi sebesar 1,5. Dimana jumlah perawat sebanyak 512 orang 

dengan jumlah penduduk sebanyak 325.346 jiwa. 
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Realisasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2019. Capaian rasio perawat tahun 2019 

sebesar 1,3. 

 

Tenaga Perawat sudah terpenuhi secara standar di 

Kabupaten Tanah Bumbu. Hanya saja perlu dilakukan 

pendistribusian secara merata di seluruh wilayah agar tidak terjadi 

penumpukan di suatu wilayah dan terjadi kekurangan diwilayah lain. 

d) Rasio Bidan 1 : 1.000 Satuan Penduduk 

Untuk tenaga Bidan juga sudah tercukupi dengan baik. Pada 

tahun 2020 ini realisasi sebesar 2,1 dengan jumlah Bidan sebanyak 

677 orang. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 1,98. 

 

 Kebutuhan Bidan di Kabupaten Tanah Bumbu sudah 

terpenuhi tetapi penyebaran atau penempatannya tidak merata. 

Masih terjadi penumpukan didaerah perkotaan. Ini menjadi masalah 

untuk daerah-daerah sulit karena tidak terpenuhinya tenaga Bidan 

yang dapat menghambat pelayanan kesehatan di desa. 

e) Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki registrasi 

Seluruh Apotek dan Toko obat yang terdaftar pada Dinas 

Kesehatan sudah memiliki registrasi dalam menjalankan 

operasional. 
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Pada tahun 2020 sebanyak 49 buah dan Toko Obat sebanyak 

34 buah dimana seluruh apotek dan took obat tersebut sudah 

memiliki registrasi. 

 

f) Persentase pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang 

memiliki Registrasi 

Pada tahun 2020, sebanyak 195 PIRT yang terdata pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dan seluruh PIRT 

tersebut sudah memiliki registrasi. 

 

g) Persentase ketersediaan obat di Puskesmas sesuai standard 

Ketersediaan obat di Puskesmas sudah tercukupi dengan 

baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas. 

Pengadaan obat-obatan selain menggunakan anggaran APBD juga 

dengan APBN baik pada DPA Dinas Kesehatan maupun pada DPA 

Puskesmas. 

 

h) Persentase Puskesmas yang memenuhi standar 
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Pemenuhan bangunan Puskesmas yang memenuhi syarat 

sangat tergantung dari ketersediaan anggaran. Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Bumbu berupaya untuk mengajukan proposal ke 

Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fisik disetiap tahunnya yang dapat membantu mendanai 

pembangunan Puskesmas sehingga dapat mengurangi beban 

APBD. 

Pada tahun 2020, sebanyak 1 Puskesmas yang memenuhi 

standard yaitu Puskesmas Perawatan Sebamban II. Dimana 

pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas dibantu oleh dana 

CSR PT. Borneo Indobara sehingga capaian tahun 2020 sebesar 

7,14%. 

 

B. ESELON IV 

 

1) SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI 

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 

Terlaksananya 
Pemberian 
Tablet Tambah 
Darah untuk 
ibu hamil 

Jumlah Ibu Hamil dpt 
TTD minimal 90 tablet 

8.738 6.729 77,01 

2 
Terlaksananya 
orientasi P4K 

Jumlah rumah ibu 
hamil yang terpasang 
stiker P4K 

8.738 7.788 89,13 

3 

Terlaksananya 
Pelayanan 
antenatal min 
4 kali 

Jumlah ibu hamil 
mendapatkan 
antenatal min 4 kali 

8.738 6.636 75,94 

4 

Terlaksananya 
Pelayanan 
Neonatal 1 
(KN 1) 

Jumlah Neonatal 1 
(KN 1) terlayani 

7.944 6.642 83,61 

5 Terlaksananya Jumlah siswi yang 14.495 14.495 100 

0 0 

7,14 
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kegiatan 
kesehatan 
remaja 

mendapat TTD 

6 

Terlaksananya 
pelayanan 
kesehatan usia 
pendidikan 
dasar 

Persentase usia 
pendidikan dasar 
yang terlayani sesuai 
standar 

54.513 23.383 42,89 

7 

Terlaksananya 
Penanggulang
an kurang 
energi protein 
(KEP), anemia 
gizi besi, 
gangguan 
akibat kurang 
yodium 
(GAKY), 
kurang vitamin 
A dan 
kekurangan 
zat gizi mikro 
lainnya 

Jumlah BUMIL KEK 
yang mendapat PMT 

841 758 90,13 

Jumlah Balita yang 
mendapat PMT 

1.147 2.483 216,48 

8 
Terlaksananya 
Pelayanan KB 

Jumlah peserta KB 
dilayani 

57.681 43.662 75,70 

9 

Terlaksananya 
Pemberian 
vitamin A 
untuk ibu nifas 

Jumlah ibu nifas 
mendapatkan vit A 

8.341 8.341 100 

10 

Terlaksananya 
pemantauan 
kesehatan ibu 
dan anak 

Jumlah ibu dan anak 
yang mempunyai 
buku KIA 

37.096 35.241 95,00 

11 

Terlaksananya 
Pemberian 
Vitamin A 
untuk anak 
balita 

Jumlah Anak Balita 
dapat Vit. A 

28.358 27.507 96,00 

12 
Terlaksananya 
penimbangan 
balita 

Jumlah balita yang 
ditimbang (D/S) 

28.358 15.323 54,03 

 

a) Terlaksananya Pemberian Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil 

Ketidak patuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi Tablet 

Tambah Darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan, 

dikarenakan efek samping yang dikeluhkan ibu hamil seperti rasa 

mual, pusing, BAB berwarna kehitaman dan konstipasi. 

Pada tahun 2020 capaian ibu hamil yang mendapatkan tablet 

tambah darah minimal 90 tablet sebanyak 6.729 orang dengan 

target 8.738 orang (77,01%). Ini mengalami peningkatan dibanding 



tahun sebelumnya dimana realisasi sebanyak 6.542 orang dengan 

persentase 74,83%. 

 

b) Terlaksananya orientasi P4K 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) adalah kegiatan yang di fasilitasi oleh bidan dalam 

rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat 

dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam 

menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, 

bersalin dan nifas, termasuk perencanaan menggunakan metode 

Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dengan menggunakan 

stiker P4K sebagai media pencatatan sasaran dalam rangka 

meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan 

bayi baru lahir.  

P4K menggunakan stiker adalah terobosan percepatan 

penurunan angka kematian ibu. Stiker P4K berisi data tentang nama 

ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat 

persalinan, pendamping persalinan, transportasi yang digunakan 

dan calon donor darah. 

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 8.738 ibu hamil yang 

dilakukan orientasi P4K dimana realisasi sebanyak 7.788 ibu hamil 

dengan persentase 89,13%. Ini mengalami peningkatan disbanding 

tahun sebelumnya dimana realisasinya sebesar 87,36%. 
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Penempelan stiker P4K disetiap rumah ibu hamil 

dimaksudkan agar ibu hamil terdata, tercatat dan terlaporkan 

keadaannya oleh bidan dengan melibatkan peran aktif unsur-unsur 

masyarakat seperti kader, dukun dan tokoh masyarakat. Masyarakat 

sekitar tempat tinggal ibu mengetahui ada ibu hamil dan apabila 

sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan masyarakat siap sedia 

untuk membantu. Dengan demikian, ibu hamil yang mengalami 

komplikasi tidak terlambat untuk mendapatkan penanganan yang 

tepat dan cepat. 

c) Terlaksananya Pelayanan antenatal min 4 kali 

Pelayanan Antenatal (Antenatal care/ANC) dapat didefinisikan 

sebagai pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan 

profesional kepada setiap wanita hamil yang bertujuan untuk 

memastikan agar kondisi ibu dan janin sehat selama kehamilan. 

Pelayanan antenatal ini terdiri dari: identifikasi risiko, pencegahan 

dan penatalaksanaan kehamilan yang disertai dengan penyakit; dan 

pendidikan dan promosi kesehatan 

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebanyak 8.738 

orang dimana realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 6.636 orang 

dengan persentase 75,94%. Ini mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2019 dengan capaian 71,45%. 
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Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal 

minimal 4 kali disebabkan antara lain : 

a. Adanya ibu yang melahirkan dengan kondisi bayi prematur 

(kurang bulan) sehingga tidak memenuhi pemeriksaan lengkap 

Antenatal. 

b. Adanya ibu hamil yang pindah wilayah, sehingga tidak tuntas 

dalam melaksanakan pemeriksaan antenatal. 

c. Faktor psikologi ibu hamil malu untuk berkunjung memeriksakan 

kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan. 

d) Terlaksananya Pelayanan Neonatal 1 (KN 1) 

Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk 

menurunkan kematian bayi baru lahir. Jadwal kunjungan neonatal 

yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6 - 48 jam, umur 3 - 7 

hari dan umur 8 - 28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan 

manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam 

menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif.  

Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) di satu 

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai 

standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan 

kesehatan. 

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebanyak 7.944 bayi 

dengan realisasi sebanyak 6.642 yaitu 83,61%. Capaian tahun 2020 

mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dengan capaian 

97,61%. 
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Ini disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga pelayanan 

kepada bayi baru lahir dengan melaksanakan kunjungan rumah tidak 

berjalan dengan baik. 

Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah 

pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda 

(MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI 

eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal 

pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan 

imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. 

e) Terlaksananya kegiatan kesehatan remaja 

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan remaja, 

baik dilaksanakan di dalam gedung (berupa konsultasi dan 

pemeriksaan kesehatan) serta luar gedung (berupa penyuluhan).  

Pada tahun 2020 capaian yang berhasil diraih sebanyak 

14.495 siswi dengan target 14.495 dengan persentase 100%. 

 

Pemberian tablet darah untuk remaja putri dilakukan dalam 

upaya mengatasi permasalahan kurang darah untuk persiapan 

kehamilan. 

f) Terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 

Ini merupakan salah satu pelayanan dasar bidang kesehatan 

yang harus dilaksanakan. Target usia pendidikan dasar pada tahun 

2020 yang ditetapan sebanyak 54.153 orang dan realisasi yang 

berhasil dicapai sebanyak 23.383 orang dengan persentase 42,89%. 
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Pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian karena adanya 

terjadinya pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran tatap muka 

tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia 

pendidikan dasar dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah 

untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dengan tidak 

dilaksanakannya pembelajaran tatap muka maka tidak ada kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Kegiatan dapat dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menjadwalkan kegiatan 

pelayanan kesehatan tetapi tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal. 

g) Terlaksananya Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), 

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 

Sebagaimana diketahui, salah satu kebijakan dan upaya yang 

ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan 

gizi  pada balita dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), 

dilakukan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

Pemulihan. Pemberian PMT Pemulihan dimaksudkan sebagai 

tambahan, bukan sebagai pengganti makanan utama sehari-hari 

pada sasaran. Bahan makanan tambahan ini merupakan produk 

berbasis bahan makanan lokal dengan menu khas daerah yang 

disesuaikan dengan kondisi setempat.   

 Ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT 

Pada tahun 2020, target yang diitetapkan sebanyak 841 ibu 

hamil dengan realisasi sebanyak 758 ibu hamil KEK dengan 

persentase capaian 90,13%. Capaian ini mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 98,25%. 
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 Balita yang mendapat PMT 

Pada tahun 2020, target yang diitetapkan sebanyak 1.147 

balita dengan realisasi sebanyak 2.483 balita dengan 

persentase capaian 216,48%. Capaian ini mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu 99,57%. 

 

Adapun prinsip-prinsip pada pemberian PMT pemuliahan 

sebagai berikut:  

a) Diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal 

dan tidak diberikan dalam bentuk uang. 

b) Hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang 

dikonsumsi oleh balita dan ibu hamil sasaran sehari-hari, 

bukan sebagai pengganti makanan utama. 

c) Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dan ibu 

hamil sasaran sekaligus sebagai proses pembelajaran dan 

sarana komunikasi antar ibu dari balita sasaran. 

d) Merupakan kegiatan di luar gedung puskesmas dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat 

diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan sektor 

terkait lainnya. 

h) Terlaksananya Pelayanan KB 
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Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk adalah melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana 

(KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Salah satu upaya 

pemerintah saat ini yang digalakkan adalah pemberian pelayanan 

KB yang berkualitas dengan diantaranya meningkatkan akses dan 

kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB. 

Pada tahun 2020, realisasi sebanyak 57.681 dengan target 

yang ditetapkan sebanyak 43.662 (75,70%). Capaian ini menurun 

dibanding tahun sebelumnya yaitu 113,67%. 

 

Hal ini terjadi karena ketakutan masyarakat dalam mengakses 

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan disaat 

pandemi Covid-19. 

i) Terlaksananya Pemberian vitamin A untuk ibu nifas 

Vitamin A merupakan suplementasi yang diberikan pada ibu 

menyusui selama masa nifas yang memiliki manfaat penting bagi ibu 

dan bayi yang disusuinya. Vitamin A berfungsi dalam system 

penglihatan, fungsi pembentukan kekebalan dan fungsi reproduksi. 

Pemberian kapsul vitamin A bagi ibu nifas dapat menaikkan jumlah 

kandungan vitamin A dalam ASI, sehingga pemberian kapsul vitamin 

A pada ibu nifas sangatlah penting. 

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 8.341 

ibu nifas dengan realisasi sebanyak 8.341 sehingga capaian yang 

berhasil dicapai yaitu 100%. Capaian ini meningkat dari tahun 

sebelumya dengan capaian 76,66%. 
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j) Terlaksananya pemantauan kesehatan ibu dan anak 

Buku KIA adalah Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Biasanya, 

kebanyakan orang menyebutnya “buku pink”, sesuai dengan 

warnanya. Buku tersebut berisi catatan kesehatan ibu. Mulai dari 

catatan yang berisi informasi kehamilan, persalinan dan nifas. Selain 

mengenai informasi ibu, buku KIA juga berisi catatan informasi anak 

(bayi baru lahir hingga usia 6 tahun). Bukan hanya itu, buku pink ini 

juga berisi berbagai informasi cara memelihara dan merawat 

kesehatan ibu dan anak.  

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 37.096 

dengan realisasi sebanyak 35.241 sehingga capaian yang berhasil 

dicapai yaitu 95,00%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumya 

dengan capaian 71,00%. 

 

Buku KIA ini tersedia di Polindes/ Poskesdes, Puskesmas, 

Bidan Praktik, Dokter Praktik, Klinik, Rumah Bersalin dan Rumah 

Sakit. Setiap ibu hamil akan mendapatkan satu buku KIA. Jika ibu 

melahirkan bayi kembar, maka ibu akan mendapatkan tambahan 

satu buku KIA lagi. 

Isi buku tersebut antara lain; catatan hasil pelayanan 

kesehatan hingga catatan kesehatan ibu hamil, catatan persalinan 

ibu, nifas dan bayi baru lahir, catatan imunisasi anak, catatan 
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kesehatan bayi baru lahir dan surat keterangan lahir (SKL). SKL 

yang berada di buku KIA sangatlah penting, karena nantinya akan 

dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran. Tanpa SKL di buku 

KIA tersebut, akta kelahiran seorang anak tidak bisa diurus. 

k) Terlaksananya Pemberian Vitamin A untuk anak balita 

Vitamin A adalah zat gizi penting yang tidak dapat diproduksi 

oleh tubuh, tetapi anak-anak membutuhkannya untuk dapat bertahan 

hidup dan berkembang. Suplementasi vitamin A membuat tubuh 

anak menjadi sehat dan kuat dengan cara: 1) mencegah kebutaan 

anak (xeroftal-mia), 2) meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 3) 

menurunkan risiko kematian pada bayi dan balita hingga 24%, 4) 

menurunkan angka kejadian dan keparahan penyakit diare dan 

campak, dan 5) menurunkan anemia. 

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 28.358 

dengan realisasi sebanyak 27.507 sehingga capaian yang berhasil 

dicapai yaitu 96,00%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumya 

dengan capaian 86,00%. 

 

l) Terlaksananya penimbangan balita 

Bayi dan balita yang berat badannya mencapai kenaikan telah 

dilakukan intervensi oleh petugas gizi dibantu dengan kader 

Posyandu dengan pemberian PMT bahan local (home economyc 

set), tetapi memang ada balita yang tidak datang kunjungan ke 

Posyandu karena orang tuanya malu apabila bayi balitanya berat 

badannya tidak naik, sehingga tidak terpantau.  

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 28.358 

dengan realisasi sebanyak 15.323 sehingga capaian yang berhasil 
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dicapai yaitu 54,03%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumya 

dengan capaian 46,21%. 

 

Hal yang melatarbelakangi tidak naiknya berat badan bayi 

balita diantaranya adanya penyakit penyerta seperti TB paru, diare, 

infeksi saluran pernafasan. Pola asuh orang tua yang kurang benar 

seperti tidak telaten dalam memberikan PMT, pola makan tidak 

sesuai pola gizi seimbang, prinsip bahwa minum susu sama dengan 

makan nasi. 

 

2) SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 
Terlaksananya 
Pemetaan PHBS 

Jumlah rumah 
tangga yang ber 
PHBS 

10.000 5.062 50,62 

2 

Terlaksananya 
Penyuluhan 
Masyarakat Pola 
Hidup Sehat 

Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapat 
Penyuluhan 

10.000 9.996 99,96 

3 

Tersedianya 
Media Promosi 
dan Informasi  
Sadar Hidup 
Sehat 

Jumlah Promosi dan 
informasi Sadar 
Hidup Sehat 
terpublikasi 

10 10 100 

4 

Terpilihnya 
Upaya Kesehatan 
Berbasis 
Masyarakat 
(UKBM) yang 
berprestasi 

Jumlah UKBM 
berprestasi tingkat 
provinsi 

3 0 0 

5 
Terlaksananya 
Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS) 

Jumlah sekolah 
Yang melaksanakan 
UKS 

547 139 25,41 

6 

Terlaksananya 
Promosi 
kesehatan di 
sekolah 

Jumlah Sekolah yg 
melaksanakan 
Promosi Kesehatan 

547 360 65,81 
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7 
Terlaksananya 
pembinaan Saka 
Bhakti Husada 

Jumlah Saka Bhakti 
Husada yang terbina 

14 7 50 

 

a) Terlaksananya pemetaan PHBS 

PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan 

anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan 

perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan 

kesehatan di masyarakat.  

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 10.000 

dengan realisasi sebanyak 5.062 sehingga capaian yang berhasil 

dicapai yaitu 50,62%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumya 

dengan capaian 48,59%. 

 

Rumah tangga ber-PHBS terus mengalami peningkatan dalam 

beberapa tahun ini. Diharapkan ke depan capaian dapat terus 

meningkat. 

Salah satu indikator PHBS di rumah tangga yang paling berat 

dicapai saat ini yaitu tidak merokok didalam rumah. Bahwa ditemukan 

hampir disetiap rumah ditemukan anggota keluarga yang merokok. 

Indikator ini yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam peningkatan 

jumlah rumah tangga yang ber PHBS. Ini menjadi PR kita bersama baik 

Dinas Kesehatan maupun lintas sektor. Dimana sangat dibutuhkan 

peran dan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan 

jumlah rumah tangga ber PHBS. 

b) Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 

Penyuluhan Pola Hidup Sehat dengan indikator Rumah Tangga 

yang diberikan penyuluhan sudah mendekati target 100% berdasarkan 
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dari kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan 

oleh setiap Puskemas diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu.  

Pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebanyak 10.000 

dengan realisasi sebanyak 9.996 sehingga capaian yang berhasil 

dicapai yaitu 99,96%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumya 

dengan capaian 99,87%. 

 

Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan oleh tenaga 

Kesehatan Puskesmas, Tanaga Kesehatan yang ada di desa, Kader 

Kesehatan dan Fasyankes lainnya, dengan pemanfaatan semua Jenis 

media promosi dan penyuluhan maka target realisasi kinerja tersebut 

dapat tercapai. 

c) Tersedianya Media Promosi dan Informasi  Sadar Hidup Sehat 

Pengembangan Media Promosi dan Informasi  Dan Sadar Hidup 

Sehat dengan indikatornya 10 jenis media promosi setiap tahunnya 

dapat mencapai target 100%  karena dari awal perencanaan 

pengadaan media promosi, seksi promosi dan pemberdayaan 

masyarakat telah berkoordinasi dengan lintas program dan lintas 

bidang di Dinas Kesehatan mengenai kebutuhan media promosi yang 

diperlukan oleh tiap program untuk mendukung kegiatannya masing-

masing. Selain itu pengadaan media juga berdasarkan kebutuhan 

Puskesmas dilihat dari penggunaan media promosi kesehatan pada 

tahun sebelumnya.` 
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d) Terpilihnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang 

berprestasi 

Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui 

pengembangan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans 

berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan 

bencana serta penyehatan lingkungan.  

Lomba-Lomba Bidang Kesehatan antara lain : Lomba sekolah 

sehat dari Tk sampai dengan SLTA sederajat, Lomba Dokter Kecil, 

Kader Kesehatan ramaja, Lomba Posyandu dan Lomba Kader 

Posyandu. 

Pada tahun 2020 kegiatan lomba-lomba Upaya Kesehatan 

Berbasis Masyarakat (UKBM) tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi 

Covid-19. 

e) Terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya membina dan 

mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara 

terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di 

sekolah, perguruan agama serta usaha-usaha yang dilakukan dalam 

rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah.  

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 547 sekolah dengan 

realisasi sebanyak 139 sekolah (25,41%). Capaian ini mengalami 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi 23,22%. 
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Keterbatasan tempat di sekolah yang menyebabkan sekolah 

tidak dapat menyediakan ruangan UKS. UKS bertujuan meningkatkan 

mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan 

meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah diantaranya dengan 

pemenuhan gizi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

dengan optimal. 

f) Terlaksananya Promosi kesehatan di sekolah 

Promosi kesehatan di sekolah menjadi langkah strategis dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut karena promosi 

kesehatan melalui komunitas sekolah cukup efektif untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan 

sehat. Usia sekolah sangat baik untuk memberikan edukasi dan 

pemahaman mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 547 sekolah 

melaksanakan promosi kesehatan dan realisasi yang berhasil diraih 

sebanyak 360 sekolah dengan persentase 65,81%. Capaian ini 

meningkat dari tahun dengan realisasi 23,22%. 

 

Hasil dari upaya pembinaan UKS di sekolah-sekolah yang 

dilakukan lintas Program dan Lintas Sektor di antaranya Kesra, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag dan PKK (TP-UKS Tingkat 
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Kabupaten dan Kecamatan) dilanjutkan evaluasi melalui kegiatan 

lomba sekolah sehat, Dokter kecil, dan Kader Kesehatan Remaja.   

g) Terlaksananya pembinaan Saka Bhakti Husada 

Saka Bhakti Husada adalah salah satu jenis Satuan Karya 

Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan.  

Pada tahun 2020, sebanyak 7 (tujuh) Saka Bhakti Husada yang 

diberikan pembinaan dari 14 yang ditargetkan (50%). Sedangkan di 

tahun 2019 yang lalu jumlah Saka Bhakti Husada sebanyak 8 SBH. 

 

 

3) SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA & 

OLAHRAGA 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
verifikasi desa 
ODF 

Jumlah Desa yang 
terverifikasi ODF 

20 20 100 

2 
Terlaksananya 
penilaian kualitas 
Sarana Air Bersih 
& Sanitasi Dasar 
Masyarakat 

Jumlah masyarakat 
yang memiliki 
Sarana Air Bersih 
& Sanitasi Dasar 
memenuhi syarat 
kesehatan 

78.981 70.298 89,01 

3 

Terlaksananya 
penyuluhan 
Lingkungan Sehat 

Jumlah Rumah 
Tangga yang 
meningkat 
pengetahuannya 
tentang lingkungan 
sehat 

71.794 71.794 100 

4 
Terlaksananya 
Sosialisasi 
Kebijakan 
Lingkungan Sehat 

Jumlah Peserta 
Sosialisasi yang 
mengetahui 
kebijakan 
lingkungan sehat  

28 28 100 

5 Terlaksananya 
pengawasan 

Jumlah Sampel 
yang diperiksa 

42 42 100 
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kualitas air bersih 

6 Terlaksananya 
verifikasi indikator 
tatanan kehidupan 
masyarakat sehat 
mandiri 

Jumlah indikator 
tatanan kehidupan 
masyarakat sehat 
mandiri yang 
terverifikasi  

10.369 10.369 100 

7 Terlaksananya 
pelayanan 
Laboraturium 
Kesehatan Air dan 
makanan 

Jumlah sampel air 
dan makanan yang 
diperiksa 

20 20 100 

8 Terlaksananya 
pengawasan  
Tempat 
Pengolahan 
Makanan(TPM) 

Jumlah Tempat 
Pengolahan 
Makanan(TPM) 
yang memenuhi 
Syarat Kesehatan 

1.662 523 31,47 

9 Terlaksananya 
pengawasan 
pengelolaan 
Limbah medis di 
RS dan 
Puskesmas 

Jumlah RS & PKM 
yang melakukan 
pengelolaan 
Limbah medis 
sesuai Standar 
Kesehatan 

15 15 100 

 

a) Terlaksananya verifikasi desa ODF 

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar 

Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas 

tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak 

memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit 

berbasis lingkungan. Verifikasi ODF adalah proses memastikan status 

ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara 

kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. 

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 20 desa yang 

diverifikasi ODF dan seluruh desa yang ditargetkan tersebut sudah 

dilakukan verifikasi sehingga capaian yang berhasil diraih adalah 

100%. 
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b) Terlaksananya penilaian kualitas Sarana Air Bersih & Sanitasi 

Dasar Masyarakat 

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk 

menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang 

menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 78.981 rumah dan yang 

dicapai sebanyak 70.298 rumah dengan persentase 89,01%. Capaian 

ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 pada jumlah rumah sebanyak 

63.766 tetapi dikarenakan targetnya lebih tinggi di tahun 2020 sehingga 

persentase capaian lebih rendah dibanding tahun 2019 yaitu 94,65%. 

 

Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, 

pembuangan kotoran manusia (jamban), pengelolaan sampah dan 

saluran pembuangan air limbah. 

c) Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat diberikan kepada tenaga 

sanitarian di Puskesmas serta tenaga penyuluhan agar dapat 

memberikan edukasi tentang lingkungan sehat kepada masyarakat. 

Pada tahun 2020, sebanyak 28 tenaga kesehatan dari 14 

Puskesmas mengikuti sosialisasi kebijakan lingkungan sehat yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 
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d) Terlaksananya pengawasan kualitas air bersih 

Kegiatan yang dilakukan dengan dilakukan pengawasan dan 

pemeriksaan kualitas air bersih dan depot air minum (DAM) yang 

dimiliki oleh masyarakat. Setelah dilakukan pengawasan dan 

pemeriksaan jika hasilnya aman maka akan diberikan sertifikat DAM 

yang aman untuk dikonsumsi.  

Pada tahun 2020 ini, target yang ditetapkan target 42 sampel 

yang dilakukan pemeriksaan dan realisasi sebanyak 42 sehingga 

capaiannya 100%. Banyaknya jumlah sampel yang diperiksa tahun 

2020 meningkat dibanding tahun 2019 dengan 17 sampel. 

 

e) Terlaksananya verifikasi indikator tatanan kehidupan masyarakat 

sehat mandiri 

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 10.369 dengan realisasi 

sebanyak 10.369 sehingga capaian yang berhasil dicapai adalah 

100%. Pada tahun 2019, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena 

anggaran yang tidak tersedia. 

f) Terlaksananya pelayanan Laboraturium Kesehatan Air dan 

makanan 

Pemeriksaan kesehatan air dan makanan yang dilakukan oleh 

UPTD Laboratorium Kesehatan baik kualitas air maupun makanan 

yang diperjual belikan kepada masyarakat.  

Pada tahun 2020, sebanyak 20 sampel yang diperiksa dari 20 

sampel yang ditargetkan sehingga capaiannya 100%.  

Pemeriksaan air dan makanan menjadi syarat dalam pemberian 

rekomendasi yang nantinya akan diperlukan untuk pengurusan izin 

usaha. 

g) Terlaksananya pengawasan  Tempat Pengolahan Makanan(TPM) 
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Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

makanan yang disediakan di luar rumah, maka produk-produk 

makanan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang 

bergerak dalam usaha penyediaan makanan untuk kepentingan umum, 

haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya. Hal ini hanya dapat 

terwujud bila ditunjang dengan keadaan hygiene dan sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) yang baik dan dipelihara secara bersama 

oleh pengusaha dan masyarakat. 

TPM yang dimaksud meliputi rumah makan dan restoran, 

jasaboga atau catering, industri makanan, kantin, warung dan makanan 

jajanan dan sebagainya. Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan 

umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat 

banyak, maka TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk 

menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan 

akibat dari makanan yang dihasilkannya. Dengan demikian kualitas 

makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus 

memenuhi syarat-syarat kesehatan. Salah satu syarat kesehatan TPM 

yang penting dan mempengaruhi kualitas hygiene sanitasi makanan 

tersebut adalah faktor lokasi dan bangunan TPM. Lokasi dan bangunan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan memudahkan terjadinya 

kontaminasi makanan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus 

dan parasit serta bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan risiko 

terhadap kesehatan. 

Pada tahun 2020, sebanyak 523 TPM yang memenuhi syarat 

dengan target yang ditetapkan sebanyak 1.662 TPM sehingga 

capaiannya sebesar 31,47%. Pada tahun 2019 sebanyak 874 TPM 

yang memenuhi syarat. Jumlah TPM pada tahun 2020 yang memenuhi 

syarat menurun dibanding pada tahun 2019. Ini disebabkan karena 

jumlah target yang ditetapkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 

yang cukup banyak disbanding tahun 2019. 



 

h) Terlaksananya pengawasan pengelolaan Limbah medis di RS dan 

Puskesmas 

Limbah medis merupakan salah satu tantangan terbesar sehari-

hari yang dihadapi oleh penyedia layanan kesehatan. Beberapa contoh 

limbah medis seperti tempat bekas rendaman darah (sarung tangan, 

kain kasa, dll.), jaringan manusia atau hewan yang dibuat selama 

prosedur pengobatan, setiap sampah yang dihasilkan dari kamar 

pasien dengan penyakit menular, sertan vaksin yang dibuang. 

Pengawasan pengelolaan limbah medis di seluruh Puskesmas 

dan RSUD rutin dilakukan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan agar limbah tersebut tidak mencemari 

lingkungan. 

 

4) SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI 

Seksi Surveilans dan Imunisasi merupakan seksi yang bertugas 

memberikan pencegahan terhadap terjadinya penyakit (melalui imunisasi) 

dan meluasnya penularan penyakit. Selain itu juga bertugas memberikan 

pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada calon Jemaah haji setiap 

tahunnya. Seksi ini sangat menentukan keberhasilan Dinas Kesehatan 

mencapai tujuan utamanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

karena dengan tercegahnya masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah 

dengan imunisasi (PD3I), maka masyarakat akan terhindar dari kesakitan 

yang dapat menurunkan derajat kesehatannya yang berdampak pada 

penurunan kualitas SDM. 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
imunisasi pada 

Persentase Desa 
UCI 

100 89,26 89,26 
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balita 

 

1) Terlaksananya imunisasi pada balita 

Imunisasi adalah upaya pemberian bahan antigen untuk 

mendapatkan kekebalan adaptif pada tubuh manusia terhadap agen 

biologis penyebab penyakit. Dengan kata lain, langkah ini bertujuan 

agar tubuh dapat melindungi dirinya sendiri. 

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaaan 

tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada Semua Bayi. Bayi 

adalah anak dibawah umur 1 tahun. 

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 149 desa/kelurahan dan 

yang berhasil mencapai UCI sebanyak 133 desa/keluraha dengan 

persentase 89,26%. Capaian ini menurun dari tahun 2019 dimana 

jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI sebanyak 147 

desa/kelurahan dengan persentase 98,66%. 

 

5) SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) 

merupakan seksi yang bertugas memberikan pencegahan dan 

pengendalian terhadap penyakit menular. Seksi ini tidak kalah pentingnya 

dengan seksi surveilans dan imunisasi, karena seksi ini bertugas 

mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular. Dalam 

melaksanakan tugasnya seksi ini selalu berkolaborasi dengan seksi 

surveilans dan imunisasi. Capaian kinerja seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut; 

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya Persentase Orang 24,81 24,81 24,81 

73,83 
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Pencegahan 
dan 
pengendalian 
Penyakit 
Menular 

terduga TB 
mendapatkan 
pelayanan TB sesuai 
standar 

Persentase orang 
berisiko terinfeksi HIV 
mendapatkan 
pemeriksaan HIV 
sesuai standar 

90,17 90,17 90,17 

 

a) Terlaksananya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular 

 Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 

Kedua indikator tersebut merupakan pelayanan dasar SPM 

bidang kesehatan. TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan 

TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium 

tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang 

berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan 

terkadang mengeluarkan darah.  

Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga 

bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan 

dari percikan ludah yang keluar penderita TBC, ketika berbicara, 

batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada 

seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita 

HIV. 

Jumlah sasaran orang terduga TB pada tahun 2020 

sebanyak 5.546 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 1.376 

orang dengan persentase 24,81%. Capaian ini mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2019 dimana capaiannya sebesar 

46,90%. 

 

Permasalahan : 
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a) Masyarakat atau orang terduga TBC takut untuk mengakses 

pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan pada 

masa pandemic Covid-19 ini. 

b) Tidak semua Puskesmas mempunyai tenaga analis 

kesehatan (Pranata Laboratorium) 

c) Belum maksimalnya penemuan secara aktif suspek TB oleh 

Puskesmas 

Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Mengusulkan tenaga Pranata Laboratorium bagi Puskesmas 

yang belum memiliki 

b) Mensosialisasikan kembali agar Puskesmas melakukan 

screening TB secara aktif 

 Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV 

sesuai standar 

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang 

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human 

Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Jumlah sasaran orang beresiko HIV pada tahun 2020 

sebanyak 9.663 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 8.713 

orang dengan persentase 90,17%. Capaian ini mengalami 

penurunan dibanding tahun 2019 dengan capaian 93,12%. 

 

Permasalahan : 

a) Masih tingginya stigma tentang tes HIV di Masyarakat 
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b) Masih kurang aktifnya peran dari Warga Peduli AIDS (WPA) 

dalam upaya penanggulangan HIV AIDS 

c) Belum tersosialisasinya Perda tentang upaya 

penanggulangan HIV di Kab. Tanah Bumbu 

d) Masih banyak ibu hamil yang belum paham akan manfaat tes 

HIV pada ibu hamil 

e) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan pemeriksaan 

HIV tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. 

Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Meningkatkan sosialisasi tentang upaya penanggulangan HIV 

mulai pd anak sekolah dan masyarakat 

b) Mengaktifkan kembali peran WPA dalam upaya 

penanggulangan HIV AIDS 

c) Meningkatkan sosialisasi Perda tentang upaya 

penanggulangan HIV di Kab. Tanah Bumbu 

 

6) SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK 

MENULAR 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa merupakan hasil perubahan numenklatur.  Seksi ini dibuat 

karena tingginya angka kejadian penyakit tidak menular seiring dengan 

perkembangan gaya hidup. Capaian kinerja seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Tahun 2020 

tersaji pada tabel berikut; 

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 

Terlaksananya 
Pengendalian 
Penyakit Tidak 
Menular 

Persentase usia 15–
59 tahun 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

100 28,95 28,95 

Persentase penderita 
hipertensi mendapat 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

100 18,19 18,19 

Persentase 
penyandang DM yang 

100 79,59 79,59 



mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

2 
Terlaksananya 
pelayanan 
ODGJ Berat 

Persentase ODGJ 
berat yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
jiwa sesuai standar 

100 81,51 81,51 

 

a) Terlaksananya Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

 Persentase usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar 

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan 

dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar 

kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam 

kurun waktu satu tahun. 

Jumlah sasaran usia 15–59 tahun pada tahun 2020 

sebanyak 210.180 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 

60.847 orang dengan persentase 28,95%. Capaian ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0,10%. Walaupun sudah 

meningkat cukup signifikan tetapi masih sangat jauh dari target 

yang ditetapkan. 

 

Permasalahan : 

a) Paradigma masyarakat tentang SEHAT yang masih kurang 

b) Posbindu masih belum aktif mengejar sasaran 

c) Penginputan pada SIPTM sering bermasalah baik karena 

prasarana dan proses inputing data (aplikasi) 

Upaya Pemecahan Masalah : 
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a) Peningkatan sosialisasi tentang deteksi dini PTM 

b) Kerjasama lintas program/lintas sektor 

c) Pembentukan Perbup tentang PTM 

d) Bimtek/pelatihan kader 

e) Pemaksimalan penggunaan anggaran desa dan BOK 

f) Pengaktifan kader Posbindu dalam mengejar sasaran 

g) Pengajuan pemasangan jaringan internet dan perbaikan 

aplikasi 

h) Pelatihan input SIPTM untuk pengelola PTM 

i) Melakukan inputing data secara maksimal 

 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota 

wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada 

seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya 

pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu 

tahun. 

Jumlah sasaran penderita hipertensi pada tahun 2020 

sebanyak 92.266 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 

16.784 orang dengan persentase 18,19%. Capaian ini meningkat 

dibanding tahun 2019 yang realisasinya sebesar 1,43%. 

 

Permasalahan : 

a) Paradigma masyarakat tentang SEHAT yang masih kurang 

b) Belum terbentuk Pandu PTM pada semua Puskesmas 

c) Pandu PTM masih belum berjalan secara maksimal 

d) Pelayanan belum memenuhi standar 
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Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Peningkatan sosialisasi tentang deteksi dini PTM 

b) Kerjasama lintas program/lintas sektor 

c) Membentuk Pandu PTM pada seluruh Puskesmas 

d) Menjalankan proses Pandu PTM sesuai standar 

 Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standard 

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai 

kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar 

kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke 

atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 

Jumlah sasaran penyandang DM pada tahun 2020 sebanyak 

5.385 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 4.286 orang 

dengan persentase 79,59%. Capaian ini meningkat sangat 

signifikan dibanding capaian tahun 2019 sebesar 7,83%. 

 

Permasalahan : 

a) Paradigma masyarakat tentang SEHAT yang masih kurang 

b) Belum terbentuk Pandu PTM pada semua Puskesmas 

c) Pandu PTM masih belum berjalan secara maksimal 

Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Peningkatan sosialisasi tentang deteksi dini PTM 

b) Kerjasama lintas program/lintas sektor 

c) Membentuk Pandu PTM pada seluruh Puskesmas 

d) Menjalankan proses Pandu PTM sesuai standar 
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b) Terlaksananya pelayanan ODGJ Berat 

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat 

sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Jumlah sasaran ODGJ Berat pada tahun 2020 sebanyak 449 

orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 366 orang dengan 

persentase 81,51%. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2019 

dengan capaian sebesar 73,93%. 

 

Permasalahan : 

a) Masih adanya stigma masyarakat tentang ODGJ sehingga 

dianggap biasa, dianggap karena guna-guna dan keluarga 

masih enggan untuk membawa keluarga yang menderita ODGJ 

berobat 

b) Banyaknya ODGJ yang keluar masuk Kabupaten 

c) Perhatian keluarga pada ODGJ masih kurang 

Upaya Pemecahan Masalah : 

a) Peningkatan sosialisasi tentang deteksi kesehatan jiwa di 

masyarakat 

b) Kerjasama lintas program/lintas sektor 

c) Pembentukan TPKJM 

d) Pembentukan Perbup tentang kesehatan jiwa 

e) Melakukan pendataan di desa untuk mendapatkan pasien ODGJ 

f) Melakukan KIE pada keluarga 
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7) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
Pengobatan bagi 
masyarakat 

Jumlah 
kunjungan 
pasien 

47.045 8.420 17,90 

2 Terlaksananya 
pendampingan 
akreditasi 
Puskesmas 

Jumlah 
Puskesmas 
yang didampingi 

6 6 100 

3 Terlaksananya 
perizinan fasilitas 
kesehatan swasta 

Jumlah klinik 
dan RS swasta 
teregistrasi 

36 36 100 

4 Terlaksananya 
pengawasan 
pelayanan 
kesehatan 

Jumlah 
pengaduan 
yang di 
tindaklanjuti 

0 0 100 

5 Terlaksananya 
pengawasan 
pelayanan 
kesehatan 

Jumlah 
Puskesmas yg 
melaksanakan 
penilaian 
kepuasan 
masyarakat 

14 14 100 

 

a) Terlaksananya Pengobatan bagi masyarakat 

Pengobatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 

(Puskesmas). Pasien yang datang harus dilayani dengan baik tanpa 

pengecualian (tidak boleh ada penolakan). Jika penanganan tidak 

dapat dilakukan secara maksimal di Puskesmas karena indikasi medis 

maka dapat dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

(Rumah Sakit). 

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebanyak 47.045 dan 

realisasi sebanyak 8.420 dengan persentase 17,90%. Pada tahun 2019 

capaian yang diraih sebesar 14,79%.  



 

b) Terlaksananya pendampingan akreditasi Puskesmas 

Pada tahun 2020 ini, sebanyak 6 Puskesmas yang dilakukan 

pendampingan pasca akreditasi (reakreditasi) yaitu Puskesmas 

Batulicin, Puskesmas Pagatan, Puskesmas Sebamban II, Puskesmas 

Satui, Puskesmas Lasung, dan Puskesmas Simpang Empat. Tetapi 

dikarenakan pandemi Covid-19 sesuai kebijakan dari Kementerian 

Kesehatan penilaian akreditasi dilakukan penundaan sampai dengan 

keadaan yang lebih baik. 

Walaupun dilakukan penundaan penilaian reakreditasi, 

pendampingan akreditasi untuk 6 Puskesmas yang dilakukan oleh Tim 

Pendampingan Akreditasi tetap dilaksanakan.  

c) Terlaksananya perizinan fasilitas kesehatan swasta 

Jumlah klinik pada tahun 2020 sebanyak 36 klinik dan Rumah 

Sakit Swasta sebanyak 2 buah. Seluruh fasilitas kesehatan swasta 

tersebut sudah memiliki registrasi. 

 

Capaian tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 karena 

pada tahun 2019 sebanyak 2 klinik berhenti beroperasi sehingga 

capaian tidak berhasil 100%. 

d) Terlaksananya pengawasan pelayanan kesehatan 

 Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti 
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Pengawasan pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk 

memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada tahun  2020 ini, tidak 

ada pengaduan yang diterima tentang pelayanan kesehatan. 

Diharapkan pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan agar 

mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif 

dan holistik). 

 Jumlah Puskesmas yg melaksanakan penilaian kepuasan 

masyarakat  

Survey untuk mengukur kepuasan masyarakat dilakukan 

oleh Puskesmas tetapi pada tahun 2019 belum semua 

Puskesmas melaksanakan survey tersebut. Dari 14 Puskesmas, 

yang sudah melakukan survey kepuasan masyarakat sebanyak 8 

Puskesmas yaitu Puskesmas Perawatan Pagatan, Puskesmas 

Pulau Tanjung, Puskesmas Sebamban I, Puskesmas Perawatan 

Satui, Puskesmas Teluk Kepayang, Puskesmas Giri Mulya, 

Puskesmas Karang Bintang dan Puskesmas Darul Azhar. 

Pada tahun 2020 seluruh Puskesmas telah melaksanakan 

survey kepuasan masyarakat agar pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Puskesmas dapat diukur kualitasnya dan hasil 

survey kepuasan masyarakat dapat meningkatan pelayanan 

kesehatan. 

 

 

8) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
Pengobatan 
Lanjutan Bagi 

Jumlah pasien 
rujukan terlayani 

11.494 1.768 15,38 
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Pasien Rujukan 

2 Terlaksananya 
Sunatan Massal 

Jumlah anak 
yang disunat 

0 0 0 

 

a) Terlaksananya Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin lengkap 

diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan diperlukan jika 

indikasi medis membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih 

kompleks. 

Pada tahun 2020 ini, capaian yang diraih sebesar 15,38% 

dimana capaian tersebut menurun dibanding tahun 2019. Ini 

disebabkan karena fasilitas, sarana dan prasarana di Puskesmas yang 

makin lengkap sehingga kasus dapat diselesaik di tingkat pelayanan 

dasar. 

b) Terlaksananya Sunatan Massal 

Kegiatan sunatan massal pada tahun 2020 tidak dilaksanakan 

karena anggaran untuk kegiatan tersebut tidak tersedia pada anggaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

9) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tradisional di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah 
Puskesmas 
yang 
melaksanakan 
Kesehatan 
Tradisional 

8 14 175 

2 Terlaksananya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Yankestrad 

Jumlah 
Kelompok 
Asuhan Mandiri 
Kesehatan 
Tradisional 

7 7 100 

 

a) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Pada tahun 2019, Puskesmas yang telah menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tradisional yaitu Puskesmas Sebamban II, 

Puskesmas Satui, Puskesmas Lasung, Puskesmas Karang Bintang, 



Puskesmas Sebamban I, Puskesmas Teluk Kepayang, Puskesmas 

Batulicin I, Puskesmas Mantewe, Puskesmas Giri Mulya dan 

Puskesmas Pulau Tanjung. 

Dan pada tahun 2020 ini, seluruh Puskesmas telah 

melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dengan capaian 100%. 

 

 

b) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Yankestrad 

Pada tahun 2020, sebanyak 7 Kelompok Asuhan Mandiri 

Kesehatan Tradisional yang sudah di bentuk. Dengan kelompok 

asuhan yang telah di bentuk diharapkan dapat memberikan edukasi 

dan meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan tradisional. 

 

10) SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN 

No KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 Terpilihnya 
Tenaga 
kesehatan 
teladan 

Jumlah tenaga 
kesehatan teladan 
tingkat Provinsi 

5 0 0 

2 Terlaksananya 
Pendidikan dan 
pelatihan tenaga 
kesehatan  dan 
in house training 

Jumlah Tenaga 
Kesehatan yang 
bersertifikat 
keahlian 

50 58 116 
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3 Analisa 
kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 
(SDMK) 

Laporan hasil 
analisa kebutuhan 
SDMK yang 
komprehensif 

2 2 100 

 

a) Terpilihnya Tenaga kesehatan teladan 

Tenaga kesehatan dinilai sebagai individu unggul dalam 6 aspek 

atau kriteria yakni pertama, Nakes sebagai penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan, kedua Nakes yang berpartisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat, ketiga, Nakes sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan di tingkat primer, keempat, sebagi pegawai Puskesmas, 

kelima, Nakes Peofesional, dan keenam, Nakes sebagai anggota 

masyarakat. 

Pada tahun 2020, kegiatan penilaian tenaga kesehatan tidak 

dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19. 

 

b) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan  dan in 

house training 

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang dilaksanakan 

pada tahun 2019 yaitu magang tenaga perawat di Rumah Sakit 

Singapura, pelatihan perkesmas bagi perawat, pelatihan promosi 

kesehatan, pelatihan pelayanan terpadu (Pandu) PTM, diklat jafung 

nutrisinis, pelatihan deteksi dini TB paru, pelatihan komunikasi 

perubahan perilaku, pelatihan penemuan dini kanker pada anak, 

pelatihan manajemen puskesmas berbasis PIS PK, pelatihan teknis 

tenaga laboratorium, pelatihan pendamping akreditasi puskesmas, 

pelatihan penatalaksanaan imunisasi, pelatihan surveilans dalam 

mendukung advokasi kesehatan, pelatihan akreditasi puskesmas, 
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pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dasar, dan 

pelatihan pemantauan pertumbuhan anak. 

Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 50 dan realisasinya 

sebanyak 58 dengan persentase sebesar 116%. Capaian ini meningkat 

dibanding tahun 2019 dengan capaian 110,67%. 

 

c) Analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 

Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di analisa 

menggunakan analisis beban kerja (ABK) di setiap Puskesmas sesuai 

dengan aplikasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang 

digunakan dalam pengisian rencana dan kebutuhan tenaga kesehatan 

di Puskesmas. 

Pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen hasil analisis kebutuhan 

SDMK yaitu dokumen rencana kebutuhan SDMK dan analisis 

kebutuhan SDMK. 

 

11) SEKSI ALAT KESEHATAN 

NO KINERJA UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terlaksananya 
Pengadaan/ 
Pembangunan 
IPAL Puskesmas 

Jumlah 
Puskesmas 
yang memiliki 
IPAL 

3 3 100 

2 Terlaksananya 
Pengadaan sarana 
& prasarana 
Puskesmas 

Jumlah 
Puskesmas 
yang 
mendapatkan 
sarana dan 
prasarana 

14 14 100 

3 Terfasilitasinya 
kalibrasi alat 
kesehatan 

Jumlah alat 
kesehatan yang 
dikalibrasi 

30 30 100 

4 Terlaksananya 
Pemeliharaan 
sarana dan 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
Puskesmas 

2 2 100 
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prasarana 
Puskesmas 

yang terpelihara 

5 Terlaksananya 
Rehabilitasi 
Puskesmas 

Jumlah 
Puskesmas 
yang 
direhabilitasi 

2 2 100 

6 Terlaksananya 
Pengadaan Alat-
Alat Kesehatan 

Jumlah item alat 
kesehatan yang 
diadakan 

1176 1176 100 

 

a) Terlaksananya Pengadaan/ Pembangunan IPAL Puskesmas 

Kebutuhan IPAL di Puskesmas sangat penting supaya tidak 

terjadi permasalahan limbah medis dan berdampak terhadap 

lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. 

Pada tahun 2020 ini, dilakukan pembangunan IPAL sebanyak 3 

buah di Puskesmas Pulau Tanjung, Puskesmas Batulicin, dan 

Puskesmas Sebamban II. Sehingga yang tersisa sebanyak 2 

Puskesmas yang belum memiliki IPAL yaitu Puskesmas Sebamban I 

dan Puskesmas Karang Bintang. 

Pembangunan IPAL Puskesmas mulai dilaksanakan pada tahun 

2018 dimana dibangun sebanyak 3 IPAL pada Puskesmas Pagatan, 

Puskesmas Simpang Empat dan Puskesmas Lasung. Pada tahun 2019 

ini, dilakukan pembangunan IPAL sebanyak 6 buah di Puskesmas 

Satui, Puskesmas Pagatan, Puskesmas Darul Azhar, Puskesmas Teluk 

Kepayang, Puskesmas Batulicin I dan Puskesmas Giri Mulya. 

 

b) Terlaksananya Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas 

Pada tahun 2020, sebanyak 14 Puskesmas yang mendapatkan 

sarana dan prasarana Puskesmas. Sarana dan prasarana yang 

disediakan yaitu generator set, interior, kendaraan roda 4 (mobil 

ambulance), kendaraan roda 2. 

c) Terfasilitasinya kalibrasi alat kesehatan 
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Kalibrasi alat kesehatan dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 

30 alat kesehatan dari 7 Puskesmas yang mengusulkan alat 

kesehatannya untuk di kalibrasi. 

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan kalibrasi alat kesehatan 

dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk kalibrasi.  

d) Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas 

Pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas seperti Mobil 

Puskesmas Keliling, Ambulan, Puskesmas keliling air Pulau Tanjung, 

gedung puskesmas, dll. 

e) Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas 

Pada tahun 2020, sebanyak 2 Puskesmas yang selesai 

pembangunannya yaitu Puskesmas Mantewe dan Puskesmas Simpang 

Empat. Rehabilitasi kedua Puskesmas tersebut dilaksanakan secara 

multiyears pada tahun 2019 dan selesai di tahun 2020. 

Pada tahun 2021 nanti akan dilakukan pembangunan 

Puskesmas Karang Bintang untuk relokasi Puskesmas dengan 

menggunakan anggaran DAK Fisik tahun 2021.  

f) Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 

Pengadaan alat kesehatan pada tahun 2020 untuk 14 

Puskesmas sebanyak 1176 buah. Adapun alat kesehatan yang 

diadakan antara lain stetoscope, nasal canul bayi, paket alat kesehatan 

ruangan sterilisasi, paket alat kesehatan pemeriksaan umum, paket alat 

UKS, paket alat kesehatan kebidanan, paket alat kesehatan gigi dan 

mulut, paket alat kesehatan pasca persalinan, vaccine refrigerator VAR 

dan SAR dan paket alat kedokteran umum. 

 

12) SEKSI KEFARMASIAN 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 Terlaksananya 
pengawasan 
dan pembinaan 
Apotik dan Toko 
Obat yang 
berijin 

Jumlah Apotik dan 
Toko obat yang 
berijin 

54 67 124,07 

2 Terlaksananya 
Pengawasan 

Jumlah Industri 
Makanan yang 

60 195 325 



Keamanan dan 
Kesehatan 
Makanan Hasil 
Industri 

mendapatkan 
rekomendasi izin 
industri rumah 
tangga (IRTP) 

3 Pengendalian 
keamanan dan 
kesehatan 
makanan hasil 
produksi 

Jumlah Industri 
Rumah Tangga 
yang memiliki 
Sertifikasi 
Penyuluhan Pangan 

39 92 235,90 

4 Terlaksananya 
Pengadaan 
Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Jumlah Item Obat 
yang tersedia 

136 120 88,24 

5 Terdistribusinya 
obat dan 
perbekalan 
kesehatan di 
Puskesmas 

Jumlah item obat 
yang tersedia di 
Puskesmas 

182 164 90,11 

6 Terlaksananya 
pelatihan 
keamanan 
Penggunaan 
Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Jumlah Tenaga 
Kesehatan yang 
terlatih  penggunaan 
Obat secara 
Rasional 

0 0 0 

 

1) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Apotik dan Toko Obat 

yang berijin 

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Izin Apotek dan Toko Obat 

Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah 

Daerah mendukung terlaksananya sasaran program peningkatan 

efektivitas pengawasan sarana pelayanan obat berbasis risiko 

sekaligus sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. 

Pada tahun 2020, sebanyak 67 apotik dan toko obat yang 

dilakukan pengawasan. Dimana target yang ditetapkan sebanyak 54 

sehingga capaian yang diraih sebesar 124,07%. 

2) Terlaksananya Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan 

Hasil Industri 

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang 

menentukan kualitas SDM. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi 

seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi 

masyarakat tidak aman dari cemaran kimia maupun mikroba. Pangan 



yang tercemar mikroba menyebabkan berbagai kasus Penyakit 

Bawaan Makanan (PBM), seperti diare. Sedangkan pangan yang 

terkontaminasi cemaran kimia, seperti residu pestisida dan toksin 

diduga sebagai penyebab penyakit kanker. 

3) Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi 

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk 

menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar 

masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun 

mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi 

dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan 

dan kecerdasan manusia.  

4) Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Kewajiban dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin tidak 

hanya menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, akan tetapi merupakan 

kewajiban semua tingkat Pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya. Peningkatan koordinasi yang lebih baik antara kita 

semua sangat dibutuhkan untuk menjamin obat dan vaksin tersedia 

pada fasilitas kesehatan dalam jumlah yang cukup dan pada waktu 

yang dibutuhkan 

5) Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 

Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan 

oleh Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) untuk seluruh Puskesmas. 

Pendistribusian ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan 

kesehatan di Puskesmas dengan pemenuhan ketersediaan obat dan 

perbekalan kesehatan.  

6) Terlaksananya pelatihan keamanan Penggunaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 

pengelola obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas agar dapat 

memberikan informasi penggunaan obat yang tepat kepada 

masyarakat.  



Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan 

tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut. 

 

 

Kepala Dinas, 
 
 
 
 
H. Setia Budi, SKM., MM. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19640708 198703 1 021 

 


