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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab teknis pembangunan kesehatan di 

Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014. Untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Provinsi menjabarkan tujuan 

ini ke dalam 10 (sepuluh) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran telah 

ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.  

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah 

ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 140 indikator. 

Diantara indikator yang ada  pada tahun 2012 dirumuskan Indikator Kinerja Utama 

(IKU), untuk pengukuran 10 sasaran tersebut.   

 Hasil pengukuran 10  (sepuluh) sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar,  higiene sanitasi makanan 

minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko 

dampak pencemaran lingkungan di masyarakat mendapat nilai sangat baik. 

2. Peningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat serta pemberdayaan masyarakat  ke arah kemandirian mendapat nilai 

sangat baik.  

3. Peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan 

lanjut usia serta kesehatan reproduksi mendapat nilai sangat baik 

4. Peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan 

jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang mendapat nilai 

sangat baik 
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5. Peningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan 

pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana 

kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan mendapat nilai 

sangat baik 

6. Peningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat mendapat nilai 

baik 

7. Peningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan mendapat 

nilai baik 

8. Pengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi 

kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan mendapat nilai baik 

9. Penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit menular,  tidak menular dan 

penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan 

penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, 

ancaman epidemi serta bencana mendapat nilai sangat baik 

10.  Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai  

standar mendapat nilai baik 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2012 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  merupakan 

laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2012 yang mengacu pada 

Rencana Strategis  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  2012,  selama periode tahun 

tersebut   Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur   melaksanakan 9 program ditambah 

program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah 

Daerah. Dari 9 program dijabarkan dalam 56 kegiatan untuk   mencapai  10  sasaran 

strategis dengan sejumlah  indikator sasaran sebagaimana disebutkan di atas.  
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Capaian kinerja selama  tahun 2012 menunjukkan bahwa   Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur  berhasil memenuhi  hampir seluruh  sasaran strategis yang 

ditargetkan (lihat Tabel Laporan Realisasi  Pelaksanaan penetapan Kinerja tahun 2012  

dan uraian pada Bab III Akuntabilitas Kinerja).   

Seluruh rangkaian program dan kegiatan pada tahun 2012 pada 

dasarnya dalam rangka  mencapai tujuan  pembangunan kesehatan di Provinsi 

Jawa Timur, yaitu  :  

1) Untuk mewujudkan misi ”Menggerakkan pembangunan berwawasan 

kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang 

lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, 

serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.  

2) Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan: Memberdayakan 

individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan 

Berbasis Masyarakat (UKBM).  

3) Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka 

ditetapkan tujuan: 

a. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 

melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.  

b. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan 

status gizi masyarakat.  

c. Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, 

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu 

makanan.  
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d. Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen 

pembangunan kesehatan.  

4) Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit 

dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: 

Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak 

menular serta masalah kesehatan lainnya.  

5) Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan 

sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan:  Meningkatkan jumlah, 

jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.   

 

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2012 adalah 

faktor dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor serta kebijakan dukungan 

anggaran pada tingkat kab/kota. Untuk itu perlu advokasi ke berbagai pihak dan 

meningkatkan koordinasi lintas sektor sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan 

lebih efektif dan tepat sasaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  LATAR BELAKANG 

 

 Ketetapan  MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk 

mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim 

reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai 

tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam 

pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan 

Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas 

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas 

akuntabilitas. 

 Mengenai asas akuntabilitas, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa asas 

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2012 merupakan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selama 

tahun 2012 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Laporan Akuntabilitas ini disusun 

dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 1999 tersebut di atas.  
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Penyusunan LAKIP mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara 

mulai eselon II  wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.   Adapun secara 

teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Timur ini dimaksudkan 

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 

tahun 2012. Adapun tujuannya adalah : 

a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi selama tahun 

anggaran 2012. 

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di 

Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja 

Dinas Kesehatan Provinsi yang lebih baik di masa mendatang. 

c. Menjadikan  Dinas Kesehatan Provinsi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan representatif  dari aspirasi masyarakat dan lingkungan. 

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas 

Kesehatan Provinsi. 

 

C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin 
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oleh Kepala Dinas yang dibantu  oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat ) Kepala 

Bidang terdiri : 

1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 

2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan 

3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 

4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. 

Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian 

Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha. 

 Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, 

pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan 

pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu : 

1. Rumah Sakit Kusta  Kediri  

2. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 

3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

4. Rumah Sakit Paru Jember  

5. Rumah Sakit Paru Batu 

6. Balai  Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 

7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun  

8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan 

9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya  

10. UPT Materia Medika Batu  

11. UPT Akademi Gizi Surabaya 

12. UPT Akademi Keperawatan Madiun 

13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 
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Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya terdiri dari beberapa hal yaitu : 

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :  

(a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;  

(b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;  

(c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 

 Kepala Dinas 

 Sekretaris 

 Bidang B ina Pelayanan Kesehatan 

 Bidang PPMK 

 Bidang PSDK 

 Bidang PPKM 

 Kelompok Jabatan Fungsional   

 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

 

  Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam 

kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 

2012 yang meliputi 9 program, 56 kegiatan ditambah dengan kegiatan rutin 

penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 Bidang,   yaitu : 

1. Sekretariat     =  34 (31+4) kegiatan 

2. Bidang Pelayanan Kesehatan   =  12 kegiatan 

3. Bidang PPMK     =  19 kegiatan 
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4. Bidang PSDK      =   12 kegiatan 

5. Bidang PPKM      =  9 kegiatan 

 

D. DASAR HUKUM 

 

Sebagai Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah : 

b. Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga 

Administrasi Negara. 

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang 

Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara. 

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara. 

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 

Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 29 tahun 2010 
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E. SISTEMATIKA    

 

Sistematika penulisan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 29 tahun 2010 

Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dengan susunan sebagai berikut : 

IKHTISAR  EKSEKUTIF 

BAB  I  :    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Gambaran Umum 

D. Dasar Hukum 

E. Sistematika 

BAB  II :    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan. Sasaran, Kebijakan dan 

Program 

B. Rencana Kinerja : Rencana Kinerja Tahunan  

C. Perjanjian Kinerja : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

BAB  III :    AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Pengukuran Kinerja 

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

C. Akuntabilitas Keuangan  

BAB  IV :    PENUTUP 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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BBAABB  IIII  

PPEERREENNCCAANNAAAANN  DDAANN  PPEERRJJAANNJJIIAANN  KKIINNEERRJJAA 
 

A.  RENCANA STRATEGIS :  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM 

1.   VISI 

Dinas Kesehatan Provinsi Jatim sebagai salah satu dari penyelenggara 

pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri 

untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu 

kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau, dan mampu untuk 

mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, 

sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena 

penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan 

perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. 

2.   MISI 

 Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan 

kesehatan di Jatim adalah :  

1. Menggerakkan pembangunan  berwawasan kesehatan 

2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 

3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata, dan terjangkau 

4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan  masalah  

kesehatan  

5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan 
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3.   TUJUAN  DAN  SASARAN  

  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya 

menetapkan tujuan sebagai berikut :  

Untuk mewujudkan misi ”Menggerakkan pembangunan berwawasan 

kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang 

lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta 

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.  

   Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan: Memberdayakan 

individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis 

Masyarakat (UKBM).  

Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka 

ditetapkan tujuan: 

o Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 

melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.  

o Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan 

status gizi masyarakat.  

o Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, 

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu 

makanan.  

o Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen 

pembangunan kesehatan.  

o Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit 

dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: 
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Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan 

tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.  

o Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan 

sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan:  Meningkatkan 

jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.   

 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan 

dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan 

pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan 

akhir tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  menetapkan sasaran 

dengan rincian sebagai berikut :  

1. Untuk mewujudkan tujuan ” Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih 

sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta 

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan”  maka ditetapkan 

sasaran: Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar,  higiene sanitasi 

makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian 

faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat, dengan 

indikator keberhasilan pencapaian sasaran : 

a. Minimal 70% Kabupaten/Kota mempunyai akses sanitasi dasar 

memenuhi syarat. 

b. Minimal 80% rumah tinggal penduduk yang diawasi memenuhi syarat 

kesehatan.  

2. Untuk mewujudkan tujuan ”Memberdayakan individu, keluarga, dan 

masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 
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(UKBM)”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan 

masyarakat  ke arah kemandirian, dengan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaran : 

a. Minimal 52% posyandu di semua Kabupaten/Kota berstrata Purnama 

Mandiri (PURI). 

b. Minimal 75% desa siaga di semua Kabupaten/Kota dengan pada tahap 

Tumbuh Kembang dan Paripurna.  

3. Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas 

pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas 

dan jaringannya”, maka ditetapkan sasaran: 

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, 

remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi, dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran :  

A. Minimal 90% Kabupaten/Kota cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan mencapai target SPM.  

B. Minimal 84% Kabupaten/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal 

(KN) lengkap mencapai target minimal 90%  

C. % Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani  

D. Minimal 65% Kabupaten/Kota dengan cakupan kunjungan bayi 

mencapai target SPM  

E. Minimal 50% Kabupaten/Kota mencapai cakupan pelayanan KB 

aktif > 70% 

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di 

Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan 

kesehatan penunjang, dengan indikator keberhasilan pencapaian 

sasaran:  
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A. 100% Puskesmas Melaksanakan pelayanan bagi masyarakat miskin 

B. Minimal 45% Puskesmas yang ada menjadi puskesmas rawat inap 

standar. 

C. Minimal 25% Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas 

Plus. 

D. Minimal 10% Puskesmas Pembantu yang ada menjadi Puskesmas 

Pembantu Layani Gawat Darurat dan Observasi. 

E. Minimal 50% Puskesmas yang menyelenggarakan PONED  

memenuhi  standar mutu. 

F. Minimal 60 % Puskesmas mempunyai UGD 24 jam. 

G. 50% Polindes berkembang menjadi Pondok kesehatan desa 

(Ponkesdes). 

H. Minimal 80% keluhan masyarakat miskin yang berobat gratis di 

Puskesmas seluruh Kabupaten/Kota tertangani. 

I. % Polindes berkembang menajdi Ponkesdes. 

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan 

kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses 

masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit 

khusus, dan balai kesehatan dengan indikator keberhasilan pencapaian 

sasaran:  

A. Minimal 75% Rumah Sakit  Pemerintah terakreditasi 5 pelayanan 

dasar. 

B. 80% RSUD Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam.    

C. 90% RSUD Kabupaten/Kota menyelenggarakan  pelayanan gawat 

darurat level 1 sesuai standar. 
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4. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam 

upaya meningkatkan status gizi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran: 

Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat, dengan 

indikator keberhasilan pencapaian sasaran: 

a. % Kabupaten/Kota dengan prevalensi gizi kurang, sebesar <15% 

b. Cakupan balita gizi buruk ditangani 

c. 100% Kabupaten/Kota melaksanakan program kadarzi (keluarga sadar 

gizi). 

5. Untuk mewujudkan tujuan ”Menjamin ketersediaan, pemerataan, 

pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta 

pembinaan mutu makanan”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan 

pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan, dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran: 

a. Minimal 80% tersedia obat dan alat kesehatan habis pakai untuk 

pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi.  

b. Minimal 90% tersedia obat untuk penanggulangan bencana dan KLB.  

6. Untuk mewujudkan tujuan “Mengembangkan kebijakan, sistem 

pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan”, maka ditetapkan 

sasaran: Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem 

informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan, 

dengan indikator keberhasilan sasaran: 

a. 100% standar tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

program prioritas kesehatan tersusun.  

b. 100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar.  

c. Minimal 70% penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan. 

d. Termanfaatkannya aplikasi e-reporting (pelaporan elektronik) di 38 

Kabupaten/Kota.  
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e. Tersusunnya profil kesehatan Jawa Timur sesuai standar.  

7. Untuk mewujudkan tujuan ”Mencegah, menurunkan dan mengendalikan 

penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”, 

maka ditetapkan sasaran: Menurunkan angka kesakitan dan kematian 

penyakit menular,  tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem 

kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi 

serta bencana, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: 

a. 100% kab/kota mencapai angka keberhasilan pengobatan TB minimal 

90%   

b. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 

c. % Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD  < 55/100.000 

penduduk. 

d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD  

e. Minimal 70% Kabupaten/Kota yang melaksanakan program malaria  

mampu mencapai API (Annual Parasite Index malaria )  1‰. 

f. Minimal 70 % Kabupaten/Kota memiliki layanan komprehensif 

HIV/AIDS. 

g. Minimal 80% Kabupaten/Kota mencapai UCI Desa sesuai dengan target.  

8.  Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan 

penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, maka ditetapkan sasaran: 

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan 

sesuai standar, dengan indikator keberhasilan sasaran: 

a. 100% bidan di desa  PTT mengikuti pelatihan pratugas dan mendapat 

sertifikat. 

b. Minimal 80% RSU Kelas C mempunyai spesialis obgyn, anak, interna,  

bedah, anestesi, radiologi dan patologi klinik.                                                                                
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c. Minimal 10 % ponkesdes mempunyai perawat. 

d. 100 % tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin. 

e. Minimal 60% tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah 

menduduki jabatan fungsional kesehatan. 

 

4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2014 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Dalam rangka mewujudkan misi “Menggerakkan pembangunan  

berwawasan kesehatan”,  maka ditetapkan kebijakan : 

Pemantapan Pembangunan berwawasan kesehatan 

2) Dalam rangka mewujudkan misi “Mendorong terwujudnya kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan kebijakan : 

a. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 

b. Peningkatan lingkungan sehat 

3) Dalam rangka mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan 

terjangkau”, maka ditetapkan kebijakan : 

a. Percepatan penurunan kematian ibu dan anak. 

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi 

masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan 

kepulauan .  

c. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan 

kesehatan dan makanan. 

d. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan 

manajemen kesehatan. 
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4) Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian 

penyakit dan penanggulangan  masalah  kesehatan”, maka ditetapkan 

kebijakan : 

a. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak 

balita,ibu hamil dan menyusui 

b. Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, 

penyakit tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah dan ancaman 

epidemi yang dikuti dengan pengobatan sesuai standar serta 

penanggulangan masalah kesehatan lainnya dan bencana. 

5) Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan 

sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan : 

Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas 

dan jaringannya serta mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten 

sesuai kebutuhan 

Sedangkan program yang ditetapkan pada tahun 2011 sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan 

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

6. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

8. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

9. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 

 

 



Lakip 2012 Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Timur  20 

 

E. RENCANA KINERJA 

 

Rencana Penetapan Kinerja (PK)  Tahun 2012, berdasarkan Dokumen 

Perencanaan Anggaran (DPA)  tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp 

230.116.428.000,- dalam rangka mencapai 10 sasaran strategis, dengan 9 program, 56 

kegiatan dan ratusan rincian  sub kegiatan.  

Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target) masing-

masing kegiatan di atas dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja 2012.  

 

F. PERJANJIAN KINERJA 

 

Setiap sasaran (10 sasaran pada Renstara) telah ditetapkan sejumlah 

indikator, dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama dan 

beberapa indikator untuk program prioritas/Icon Gubernur bidang kesehatan. 

Rumusan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2012 (lihat lampiran).  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) 

yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada 

RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anaggaran (RKA), 

Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai 

fungsi actuating dan kemudian pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan 

sebagai fungsi controlling. 

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, 

terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. 

Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, 

yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan 

tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti 

pengukurannya berupa Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur 

sasaran. 

PENGUKURAN/EVALUASI KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan 

pembangunan di Jawa Timur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan  

suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang 

diperbarui dengan format Laporan Pelaksanaan Penetapan Kinerja, yang  

berisikan sasaran, indikator sasaran, target, capaian, dan persentase pencapaian. 

Target dijadikan tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan 

pembangunan, agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan 
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yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau 

pencegahan terhadap target-target yang tidak mendukung pembangunan seperti 

konflik, bencana alam, dan sebagainya. 

Sebenarnya tidak hanya Target saja yang bisa menjadi tolok ukur bagi 

Perkembangan hasil pelaksanaan pembangunan, Capaian tahun lalu pun bisa 

menjadi tolok ukurnya;  namun dalam konteks Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan 

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 29 tahun 2010 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa tolok ukur bagi progres 

hasil pelaksanaan pembangunan adalah Target pada tahun pelaksanaan 

pembangunan / anggaran berjalan. 

Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dikuantifikasikan dalam 

indikator sasaran berupa angka-angka yang dapat diukur, dengan sumber data 

dari seksi/sub bagian selaku pelaksana kegiatan pembangunan. 

Pengukuran kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dengan cara 

membagi antara capaian tahun 2012 dengan target tahun 2012, kemudian hasil 

bagi keduanya dikonversi dalam bentuk persentase dan dimasukkan ke dalam 

skala penilaian pengukuran. 

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : 

a. bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala 

yang digunakan seperti berikut : 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 

3 75 % sampai 100 % Baik 

2 55 % sampai 75 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 
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b. sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, 

maka skala yang digunakan seperti berikut : 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Kurang 

2 75 % sampai 100 % Cukup 

3 55 % sampai 75 % Baik 

4 Kurang dari 55 % Sangat Baik 

Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang 

dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor 

Indikator. 

Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan 

jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ;  

seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi dengan 

jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor Tujuan. 

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian indikator keberhasilan 

sasaran sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Resntra) Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun pencapaian indikator keberhasilan 

sasaran tersebut adalah sebagai berikut  : 

A.1. Sasaran : Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar,  higiene sanitasi 

makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor 

risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat, dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran :  

 

Kegiatan Penyehatan Lingkungan : 

No Kegiatan 2011 2012 

1 Kab/kota mempunyai akses sanitasi 

dasar yang memenuhi syarat 

70 % 72 % 

2 Rumah tinggal penduduk yang 

memenuhi syarat sanitasi dasar 

80 % 81% 
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Ada kenaikan yang cukup berarti dalam kegiatan penyehatan lingkungan pada 

tahun 2012 ini, meskipun ada penurunan besaran anggaran yang cukup besar yaitu 

41,06 %. 

Untuk Kab/Kota kenaikan akses sanitasi dasar meningkat 2 %, sedangkan rumah tinggal 

penduduk yang memenuhi syarat sanitasi dasar kenaikan presentasenya hanya 1 %, hal 

ini memang kecil sekali, akan tetapi sudah cukup baik, dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sanitasi dasar yang wajib dimiliki oleh rumah penduduk antara lain : jamban sehat, air 

bersih, makanan yang hygienis dan tempat tinggal yang layak huni. 

Berikut beberapa penghargaan untuk Kab/Kota Sehat Tahun 2011 dan 2012 :  

KAB/KOTA SEHAT :    

yg dapat penghargaan tahun 2011 dari Kemenkes RI 

 PADAPA    

 1 Ngawi    

 2 Magetan   

 3 Kota Pasuruan   

 4 Pacitan   

 WIWERDA :    

 1 Kota Probolinggo  

 2 Kota Malang   

 3 Tulungagung   

 WISTARA    

 1 Kota Kediri   

yg dapat penghargaan tahun 2012  

 PENGHARGAAN GUBERNUR JATIM 

 1 Ngawi    

 2 Magetan   

 3 Kota Pasuruan   

 4 Pacitan   

 5 Kota Probolinggo  

 6 Kota Malang   

 7 Tulungagung   

 8 Kota Kediri   

 9 Kab. Malang   

 10 Sampang   

 11 Lamongan   

 12 Kota Blitar   

 13 Kota Surabaya   

 14 Lumajang   

 15 Kab. Madiun   

 

 Ditinjau dari realisasi keuangan bahwa pogram ini didukung oleh 4 (empat) 

kegiatan dengan total anggaran sebesar  Rp  2.946.842.500,- dengan realisasi  Rp 

2.915.137.300,-  atau sebesar 98.92%  secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari 

realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat diilihat pada Lampiran.  

Penghargaan Swasti Saba untuk 8 Kab./Kota yang telah mengadopsi dan mengikuti 

verifikasi (tahun 2011) program Kab./Kota Sehat dari Kementrian Kesehatan RI.  
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 Secara umum sasaran  Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar,  higiene 

sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan pada tahun 2012 

SANGAT BAIK.  

 

A.2. Sasaran : Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku 

hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat  kearah 

kemandirian, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : 

No Indikator kinerja Target Capaian 2014 

  2012 2010 2011 2012 Renstra 
1 Tersusunnya pengembangan 

media promosi dan informasi 
sadar hidup sehat sesuai 
standart 

100% 100 % 100% 100% 100 % 

2 Penyusunan profil kegiatan 
promosi keehatan dan 
pengembangan UKBM sesuai 
pedoman di 38 Kab/Kota sesuai 
standart 

100% 100 % 100% 100% 100 % 

3 Kab/Kota mempunyai 
Poskestren sesuai standart 

23% 16,32 
% 

28,7% 9% 25 % 

4 Terbentuknya/terbinanya 
Kwartir Ranting SBH di 
Kab/Kota 

34 24.28 
% 
 

60% 55% 40 % 

5 Posyandu dg strata Purnama 
dan Mandiri 

43% 44 % 53% 56,8% 52 % 

6 Desa Siaga dengan kriteria 
Tumbuh, Kembang dan 
Paripurna 

55 % 30% 91,1 % 90% 75 % 

 
 Capaian pelaksanaan Survey PHBS tatanan Rumah Tangga selama Tahun 

2012 dari 25 Kabupaten/Kota mencapai 44,7 % . Hal ini belum menunjukkan hasil 

yang sesuai dengan kondisi di lapangan mengingat 13 Kab/Kota yang lain belum 

melaporkan hasilnya. Jika dibandingkan dengan hasil tahun 2011 tatanan Rumah 

Tangga yang berPHBS sebanyak 36,7 dari 38 Kab/kota mengalami peningkatan 

walaupun masih belum sesuai dengan targert restra sebesar 60 %. 

  Capaian Desa Siaga Aktif di Jawa Timur mencapai 7.633 Desa/Kelurahan 

(89,9 %). Sedangkan target Desa Siaga Aktif tahun 2012 adalah 65 %. Hal ini sudah 

melebihi target yang ada di Renstra. 

  Pondok Pesantren yang ada di tahun 2011 sebanyak 5.696 Pondok 

Pesantren yang membentuk Poskestren sebanyak 1.089 Poskestren  (19,12 %). 

Pada tahun 2012 dari 28 Kab/Kota baru terbentuk 548 poskestren (20,17 %) dari 
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2.716 Pondok Pesantren  Bila dibanding dengan target renstra hampir tercapai. 

Target Renstra tahun 2012 sebesar 23 % (624 buah Poskestren). 

  Melalui media cetak yang ada di daerah belum secara optimal untuk 

dijadikan mitra untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat, sedangkan media 

elektronik sudah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat. 

Pameran untuk meomentum hari Kesehatan lebih banyak menginformasikan 

berbagai program Kesehatan. 

Media tradisional adalah suatu media yang paling diminati oleh masyarakat, 

sehingga informasi Kesehatan yang disampaikan lebih tepat sasaran. 

Kemitraan yang ada belum semua terjalin kerjasamanya sehingga untuk tahun yang 

akan dating diharapkan lebih banyak lagi mitra yang mendukung informasi 

Kesehatan. 

 Adanya peningkatan jumlah Kwarran SBH di Jawa Timur tahun 2012 44,7 

% dari target yang ditentukan 36 %. Hal ini karena adanya upaya pembinaan dan 

pengembangan SBH di Kab/Kota se Jawa Timur. 

Capaian Posyandu. 

o Posyandu di Jawa Timur dengan strataPurnama berjumlah 23.756 (52,74 %), 

jumlah tersebut meningkat disbanding tahun 2011 yang berjumlah 22.079 

(48,38 %). 

o Begitu juga dengan strata Mandiri ada sedikit meningkat dari 4,3 % di tahun 

2011 menjadi 4,8 % di tahun 2012 sehingga prosentase Posyandu PURI di 

tahun 2012 menjadi 57,54 %. 

o Target yang ditetapkan adalah 52 %, sehingga secara kualitatif Posyandu 

sudah memenuhi target renstra. 

 

 Permasalahan dalam penyelenggaran program pada sasaran ini masih 

belum optimalnya koordinasi, untuk itu perlu lebih mengoptimalkan koordinasi LP 

& LS dalam rangka mempromosikan program – program kesehatan secara 

keseluruhan (komprehensif) dan berkelanjutan (terintegrasi). 

 Ditinjau dari realisasi keuangan bahwa pogram ini didukung oleh 3 ( tiga ) 

kegiatan dengan total anggaran sebesar  Rp  4.123.963.500,- dengan realisasi  

3.838.723.330,-  atau sebesar 93.08%  secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri 

dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat diilihat pada 

Lampiran.  
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Secara umum pencapaian target sasaran A.2 pada tahun 2012 telah tercapai 

dengan BAIK, seperti pada lampiran PPS_Laporan Realisasi pelaksanaan 

Penetapan Kinerja Tahun 2012 

 

A.3. Sasaran : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, 

anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi, dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran :  

INDIKATOR  SASARAN  TAHUN 2012 : 
 

NO. 
 

Indikator Kinerja 
Rencana Tingkat 
Capaian Target 

Kab./Kota 

Realisasi 
Kab./Kota 

Persentase 
Pencapaian 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 

(target) % 

1 84 % Kab./Kota dengan cakupan 
persalinan oleh tenaga kesehatan 
mancapai target SPM minimal 
93%. 

 
33 

 
34 

 
103 %  

 Cakupan persalinan oleh Nakes 94% 98% 104% 

2 Cakupan komplikasi kebidanan 
ditangani 

75% 84% 113% 

3. 76 % Kab./Kota dengan cakupan 
kunjungan Neonatal (KN) lengkap 
mencapai target minimal 95 %. 

 
29 

 
29 

 
100% 

4. 55% Kab./Kota dengan cakupan 
kunjungan bayi mencapai target 
minimal 96 %. 

 
21 

 
20 

 
95,7% 

5 % Cakupan Kunjungan Bayi  90% 96,02% 107% 

 
Beberapa analisis pelaksanaan program :  
 
Program Anak Remaja dan Lansia : 

a. Pencapaian pemeriksaan penjaringan Kesehatan siswa SD/MI baru 9 
Kab./Kota yang mencapai > 95 % dari target 36 Kab./Kota, capaian ini sangat 
kecil mengingat laporan kab./Kota ke Provinsi sampai dengan bulan 
November 2012, untuk cakupan pelayanan ini diharapkan akan meningkat 
bila semua Kab. kota melapor sd Bulan Desember 2012. 
 

b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja sudah mencapai 100 % mengingat 
semua Kab./kota telah memiliki > 4 Puskesmas PKPR, kebutuhan Kab./Kota 
untuk pelayanan ini memang dirasakan, untuk mempersiapkan Remaja yang 
berwawasan Kesehatan dan mempersiapkan SDM yang memadai. 
 

c. Capaian Kab./Kota untuk pelayanan Kesehatan Pralansia dan Lansia tercapai 
28 Kab./Kota dari target hanya 9 Kab./Kota. Kab./kota  yang memiliki > 2 
Puskesmas Santun Lansia sudah cukup banyak dalam upaya memberikan 
pelayanan Kesehatan sesuai standart kepada Pralansia dan Lansia. 
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Program Kesehatan Ibu dan Anak 
a. Capaian Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) 94 % terdapat di  34 

Kab./Kota, hal ini telah melebih dari target 33 Kab./Kota. Hal ini 
dimungkinkan karena Lindukun terus menurun dan dapat ditekan sampai 
dengan 2 % dengan keberhasilan program kemitraan Bidan dan dukun, 
keberadaan Bidan di Desa telah mencapai > 80 %, serta adanya Jaminan 
Pembiayaan persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang membutuhkan. 
 

b. Demikian Juga dengan Kunjungan Neonatal Lengkap 95 % terdapat di 29 
Kab./Kota dari target 29 Kab./Kota, hal ini dimungkinkan karena Bidan telah 
melakukan pelayanan sesuai standart dalam pelayanan Neonatal serta 
adanya jampersal. Namun demikian untuk 9 Kab./Kota yang belum mencapai 
target masih perlu dilakukan akselerasi peningkatan pelayanan tersebut. 

 

c. Untuk Cakupan Pelayanan Bayi, Kab./Kota yang telah mencapai 96 % telah 
dicapai oleh 20 Kab./Kota dari 21 Kab./Kota yang menjadi target. Capaian ini 
masih perlu ditingkatkan mengingat Bayi Paripurna perlu pelayanan yang 
terintegrasi, berkualitas serta didukung dengan kepatuhan petugas dalam 
pemberian pelayanan dan pencatatan pelayanan yang memadai. 

 

d. Cakupan Anak Balita (Akbal) 83 % baru dicapai oleh 2 Kab./Kota dari 12 
Kab./kota yang ditargetkan. Kecilnya capaian ini di sebabkan karena: 

 

d.1.)  Pemahaman Difinisi Operasional (DO) pelayanan Kes. Akbal oleh  
petugas masih kurang. Pemahaman Petugas cakupan Akbal di catat 
setelah anak mencapai umur 5 tahun, sebenarnya dicatat setiap 
setahun sekali asalkan Akbal selama setahun telah mencapai 
pelayanan Paripurna. 

 
d.2.)  Kepatuhan petugas untuk segera mencatat hasil pelayanan di Kohort 

Akbal setelah melakukan pelayanan. 
 
d.3.)  Kunjungan Rumah oleh Petugas kepada Anak Balita yang sudah tidak ke 

Posyandu jarang dilakukan sehingga Anak Balita yang semestinya 
masih dicatat untuk diberi pelayanan menjadi hilang tidak tercatat, 
untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan kerjasama dengan 
mitra terkait, misalnya dengan Bunda PAUD, Kader Posyandu. 

 
Program Kesehatan Reproduksi 

 
a. Cakupan KB aktif > 70 % dicapai oleh 28 Kab./Kota dari 17 Kab./Kota yang 

ditargetkan. Mengapa belum semua Kab./Kota mencapai target, karena : 
a.1.) Perlu penyeragaman penggunaan Denominator yang dipakai PUS 

Proyeksi dari BPS bukan dari  BKKBN. 
a.2.) Pemahaman petugas tentang Difinisi Opersional (DO) KB Aktif masih   

beragam. 
a.3.) Cara pengisian di format laporan masih salah. 
a.4.) KB dianggap program milik BKKBN / BPPKB. 
a.5.) Dukungan anggaran dari Kab./Kota kecil. 
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b. Cakupan PMTCT telah mencapai target yaitu 6 Kab./Kota telah melakukan 
pelayanan sesuai standar. Meskipun telah mencapai target namun baru  6 
Kab./Kota yang telah melakukan hal tersebut, hal ini disebabkan karena : 
 
b.1.)  Masih banyak petugas yang belum jelas program PMTCT. 
b.2.)  Kompetansi petugas dalam pelayanan PMTCT masih kurang. 
b.3.)  Masih banyak petugas dan masyarakat yang takut tertular HIV. 
b.4.)  Dukungan anggaran kecil untuk program PMTCT. 
b.5.)  Tupoksi Tim Reguler PMTCT tidak jelas.  
   

 Ditinjau dari realisasi keuangan bahwa pogram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan 

dengan anggaran sebesar  Rp  2.850.000.000,- dengan realisasi  :  

Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila (99,53%); Peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah (88,49%) ; Peningkatan 

Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (88,45%). Secara 

rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran 

keberhasilan dapat diilihat pada Lampiran.  

Secara umum pencapaian target sasaran A3 pada tahun 2012 telah tercapai 

dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi 

pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2012. 

 

 

A.4. Sasaran : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di 

Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan 

penunjang  

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Penyusunan Standar Ponkesdes 

- Identifikasi dan pemetaan  Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 527 

Pembekalan 527 Perawat yang sudah mendapat pembekalan, dan menempati 

Ponkesdes yang sudah menerima bantuan alkes dan mebeleir di 2836 Ponkesdes. 

Dengan berdirinya Ponkesdes diharapkan meningkatkan cakupan 

kunjungan pasien bagi Puskesmas di wilayah kerjanya, karena Ponkesdes 

melaksanakan enam pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan 

pengembangan seperti yang dilaksanakan di Puskesmas.  

Kegiatan untuk meminimasi keluhan tentang pelayanan kesehatan 

pada penduduk miskin, daerah terpencil dan tertinggal di Puskesmas dan 

jaringannya dan tertangani pelayanan kesehatan yang bermutu diperoleh 

capaian beberapa indikator  berikut : 
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Tabel. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja  2012 

No Indikator Kinerja Target 

Th 2011 

capaian 

Th 2011 

Target Th 

2012 

capaian 

 

1 

Prosentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat 

Inap Standar ( 35%=173 yang ada 70) 

25% 26 % 35% 40 % 

 

2 

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan PONED 

(35%= 173 yang ada 248) 

25 % 105 % 35 %  143% 

 

3 

Prosentase  Puskesmas  mempunyai UGD 24 jam  ( 40%=384 

yang ada 496 ) 

30 % 106% 40 % 129% 

 

4 

Prosentase Unit transfusi darah (UTD) memenuhi standar mutu 

(15%=5 yang ada) 

10 % 79% 15 % 95% 

 

5 

Prosentase Keluhan masyarakat miskin berobat gratis di 

puskesmas tertangani (960) 

70 % 100 % 75 % 100 % 

 

6 

Prosentase Puskesmas di daerah tertinggal dan terpencil 

melakukan pembinaan keluarga rawan (69) 

20 % 45% 30 % 45% 

 

7 

Posentase Puskesmas Kab/Kota menerapkan sistem keuangan di 

Puskesmas berdasarkan kapitasi berbasis kinerja (0) 

10 % 0 % 15 % 0 % 

 

8 

Prosentase Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi 

Puskesmas Plus (15%= 74 yang ada 70) 

 15 % 29%  15 % 94% 

 

9 

Prosentase Puskesmas pembantu yang ada menjadi Puskesmas 

pembantu layani Gawat Darurat dan Observasi (8%=181 yang 

ada 130 ) 

 6 % 77 %  8 % 72 % 

 

10 

% Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes  

 ( 40% =1165 yang ada 2836 

33 %  122 % 40 %  243% 

 

 Dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kendala antara lain : Belum 

terklasifikasinya tingkat kemampuan pelayanan di Puskesmas; Kualitas dan 

kuantitas SDM, sarana, prasarana tiap Kab. Kota berbeda; Kurangnya koordinasi 

rujukan dari  Puskesmas ke Rumah Sakit atau sebaliknya. Belum adanya buku 

panduan tentang pelaksanaan Perkesmas untuk keluarga rawan terpencil dan 

tertinggal  

  Ditinjau dari realisasi keuangan bahwa pogram ini didukung oleh 5 ( Lima ) 

kegiatan dengan anggaran sebesar  Rp  3.598.476.700,- dengan realisasi Rp 

3.424.578.055,- (95,2%). Secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi 

anggaran kegiatan : 1) Pengobatan Gratis , 2) Peningkatan mutu dan jangkauan 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya, 3) Perluasan fungsi 

pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin 

menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar 

dengan menempatkan tenaga paramedis, 4) Peningkatan Mutu Pelayanan dan 

Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes), 
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5) Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di 

Puskesmas dan Jaringannya. Adapun secara rinci dapat diilihat pada Lampiran.  

Secara umum pencapaian target sasaran A.4 pada tahun 2012 telah 

tercapai dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat  pada lampiran PPS_ Laporan 

Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2012 

 

A.5. Sasaran : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan 

dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses 

masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, 

dan balai kesehatan  

Pada sasaran ...ini terdapat 2 program yaitu program UKP dan UKM yang 

terdiri dari 8 indikator sasaran dimana terdapat 3 indikator yang belum mencapai 

sasaran. Rincian Indikator tersebut adalah sebagai berikut 

 
1. 95 % RS Pemerintah terakreditasi 5 pelayanan dasar  

a. Jumlah RS pemerintah yang terakreditasi pada tahun 2011 sebanyak 55 RS 

(94.8 %) menjadi 58 RS pada tahun 2012 (95 %), tidak terjadi penambahan 

persentase capaian rumah sakit yang telah terakreditasi dikarenakan adanya 

penambahan rumah sakit pada tahun 2012.Indikator Renstra pada tahun 

2012 adalah 65 %. Sehingga persentase pencapaian sasaran adalah 146 %. 

Pencapaian ini telah didukung oleh Dana APBD Provinsi Jatim dengan 

Berbagai kegiatan terkait peningkatan pencapaian indikator renstra untuk 

akreditasi RS.   

 
  Gambar1.  Capaian Akreditasi RS Pemerintah di Jawa Timur Pada Tahun 

2010-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan adanya peningkatan rumah 

sakit pemerintah yang telah terakreditasi 5  pelayanan dasar sebanyak 3 rumah 
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sakit. Persentase capaian rumah sakit pemerintah yang telah terakreditasi 

tersebut tidak meningkat secara signifikan disebabkan adanya penambahan 

rumah sakit pemerintah baru di Jawa Timur. 

 
Pada pertengahan 2012 adalah batas akhir penilaian akreditasi versi 

tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi menggunakan akreditasi versi 

baru sesuai dengan keputusan Dirjen Upaya Kesehatan Kemenkes RI Nomor: 

HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi RS. Capaian akreditasi rumah 

sakit di Jawa Timur tahun 2012 baik rumah sakit pemerintah maupun swasta 

sebanyak 68 % dengan menggunakan instrument penilaian akreditasi versi 2007. 

Dari  102 rumah sakit yang belum terakreditasi terdapat 3 RS Pemerintah (RS 

Ngimbang dan RS Besuki Situbondo, RSUD Lawang) dan 99 RS Swasta. 

Gambar 2 Rumah Sakit Terakreditasi Tahun 2012 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. 85% RS Pemerintah menyelenggarakan PONEK 24 jam 

  RS PONEK adalah RS yang menyelenggarakan pelayanan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 

24 jam. RS PONEK di Jawa Timur. Dari 53 RSU dan RSK Pemerintah yang 

melaksanakan pelayanan maternal neonatal  yang sudah dilatih PONEK secara 

tim (SpA, SpOG, Dr umum IGD, Perawat, Bidan) sebanyak 46 RS (85 

%).Sedangkan Target Renstra Dinkes Provinsi Jatim Tahun 2012 RS Pemerintah 

yang melaksanakan PONEK 24 jam  sebanyak 70 % sehingga persentase 

pencapaian sasaran adalah 122 %. 
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Pada Tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah rumah sakit yang telah dilatih 

PONEK sebanyak 5  RSUD. Hal tersebut seiring dengan adanya penambahan 

rumah sakit pemerintah di Jawa Timur sebanyak 3 RSUD diantara RSUD Lawang, 

RSUD Ngimbang dan RSUD Besuki. 

Kegiatan dalam mendukung pencapaian ini yang berasal dari dana APBD 

adalah : 

1. Pelatihan PONEK bagi Tim PONEK RS 

2. Pelatihan Petugas Rumah sakit tentang Gawat Darurat Maternal 

Neonatal 

3. Pelatihan Resusitasi Bayi Bagi Petugas RS 

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RSSIB 

5. OJT PONEK 
 

Untuk mencapai seluruh RS Pemerintah yang melaksanakan program 

PONEK dengan pelayanan maternal dan neonatal selama 24 jam masih 

terkendala oleh adanya kekurangan dokter spesialis karena standar Tim PONEK 

RS terdiri dari dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter umum, bidan dan perawat. 

Kendala pencapaian PONEK 24 jam antara lain : 

- Terdapat 3 RSU Pemerintah yang masih belum mempunyai dokter 

spesialis anak dan obsgyn tetap yaitu RSUD Padangan Bojonegoro, RSUD 

Dolopo, RSUD Besuki  

- Terdapat 13 RSU Pemerintah yang belum mempunyai dokter spesialis 

anak  adalah RSUD Kertosono, RSU Kota Madiun, RSUD Soedomo, RSD 

Kalisat, RSUD Lawang, RSUD Besuki, RSUD Tongas, RSUD Sampang, RSUD 

Padangan, RSUD Kanjuruhan, RSUD Mardi Waluyo, RSD Balung,RSUD 

Dolopo. 

- Terdapat 4 RSU Pemerintah yang belum mempunyai dokter spesialis 

obgyn adalah RSUD Padangan, RSUD Dolopo, RSUD Sumber Rejo, RSUD 

Besuki 

 
PONEK mempunyai keterkaitan dengan program RSSIB atau RS Sayang Ibu & 

bayi adalah rumah sakit milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, 

baik umum maupun khusus yang telah melaksanakan 10 langkah menuju 

perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna, yang memerlukan 

koordinasi berbagai unit kerja (multi sektor) dan dukungan multi profesi / 

multi disiplin.  
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3. Jumlah RS yang melaksanakan gawat darurat level 1 sesuai standar : 100 % 

(indikator renstra Tahun 2012 : 90 %) 

Gadar Level I adalah standar minimal untuk RS Kelas D (Berdasarkan 

Kepmenkes RI Nomor : 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) RS. Pada Tahun 2012, Dari 59 RSU yang sudah melaksanakan gawat 

darurat level 1 sesuai standar sebanyak  59 RS  (100%). Yang belum memenuhi 

standart IGD level I adalah RSUD lawang dan RS Paru Surabaya, khususnya 

terkait standarisasi SDM di IGD yang harus terlatih kegawatdaruratan. 

(Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian 

Kesehatan RI Nomor : YM.01/II/1936/2011, tanggal 20 Juli 2011  dinyatakan 

bahwa Standart Kompetensi Minimal bagi dokter yang bekerja di IGD harus 

sudah mengkuti pelatihan GELS/PPGD) . 

 
Kegiatan dalam mendukung pencapaian ini dari dana APBD Tahun 2012 adalah 

:Evaluasi Pelayanan Kegawatdaruratan rumah sakit dalam mendukung 

penurunan AKI daAKB di Rumah Sakit. 

4. Untuk Program  UKM terkait program Khusus (Kesehatan Jiwa, Kesehatan Kerja, 

Kesehatan Olah raga, Kesehatan Indra dan Kesehatan Batra) belum memenenuhi 

target capaian. Indikator tersebut antara lain : 

a. Kab/kota yang melaksanakan program kesehatan jiwa sebesar 33.33%. 

(indikator renstra tahun 2012 : 30% ) 

b. Kab/Kota yang melaksanakan program kesehatan kerja sebesar 50 % 

(indikator renstra tahun 2012 : 60%) 

c. Kab/Kota yang melakanakan program kesehatan olah raga sebesar 33.33 % 

(indikator renstra tahun 2012 : 30%) 

d. Kab/Kota yang melaksanakan program kesehatan indera sebesar 33.33 % 

(indikator renstra tahun 2012 : 40%) 

e. Kab/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pengobat tradisional sesuai 

standar sebesar 39.47% (indikator renstra 40%) 

 

  Secara umum, permasalahan tidak terpenuhi target capaian program 

khusus adalah Program Khusus bukan merupakan program pengembangan dari 

Program wajib di Puskesmas, sehingga lebih bersifat inovatif dan unggulan dari 

beberapa Puskesmas di Kab/Kota yang ingin mengembangkan, sehingga Program 

Khusus ini tidak dikembangkan secara menyeluruh di 38 Kab/Kota.Selain 

permasalahan dana yang terbatas, Masih belum maksimalnya kerjasama lintas 
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program dan lintas sektor terkait pengembangan program khusus, misalnya 

Program Kesehatan Kerja untuk formal berada di seksi Kesehatan Rujukan dan 

Khusus dan Program Kesehatan Kerja untuk informal (Pos UKK) berada di bawah 

pembinaan seksi Promkes, Untuk Program Kesehatan Jiwa perlu adanya 

kerjasama terkait pengembangannya misalnya terkait program jiwa untuk anak 

remaja dimana program anak dan remaja berada di seksi kesehatan keluarga. 

Sedangkan untuk Pengobatan Tradisional erat kaitannya dengan asosiasi/lintas 

sektor terkait tenaga pengobat tradisional, Program Farmasi dan Alat Kesehatan,  

dimana juga berperan dalam pengembangan obat-obat tradisional. 

 

  Dari aspek keuangan pada program UKP dan UKM (pada seksi kesehatan 

rujukan dan khusus) untuk mencapai sasaran terkait dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

Program UKP Dari anggaran Rp. 2.937.666.800,- realisasi sebesar Rp 

2.693.035.865,- (91.7%) sedangkan untuk program UKM dari Rp. 593.688.200,- 

realisasi anggaran sebesar Rp 563.600.900,- (94.9%). 

Secara umum pencapaian target sasaran A.5 pada tahun 2012 telah 

tercapai dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat  pada lampiran PPS_ Laporan 

Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2012. 

 
 

A.6. Sasaran : Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat, 

dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : 

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Jawa Timur, 

sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah mencapai 100 %. Hal ini bisa 

terjadi karena setiap ditemukan kasus gizi buruk, para petugas gizi puskesmas 

akan segera menindak lanjuti dengan melakukan penanganan/ perawatan 

terhadap kasus tersebut, sehingga tidak ada satu kasus balita gizi buruk yang 

ditelantarkan tanpa diberikan penanganan / perawatan. Oleh karena itu 

hasilnya bisa mencapai 100 % setiap tahun. 

 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Upaya penanggulangan masalah gizi (KEP, anemia gizi, GAKY, KVA) 

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya di 38 Kabupaten/Kota 
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- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi di 38 

Kabupaten/Kota 

- Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi 

Adapun hasil pencapaian indikator kinerja seksi gizi pada tahun 2010 - 

2012, seperti rincian tabel berikut :  

Tabel. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Gizi Tahun 2012 

NO INDIKATOR 
PENCAPAIAN  

2010 

PENCAPAIAN 

2011 

PENCAPAIAN 

2012 

1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan. 100 % 100 % 100 % 

2 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif. 67 % 58 % 66,1 % 

3 Cakupan RT yg mengonsumsi garam beryodium. 85,3 % -  -  

4 Persentase 6-59 bulan dpt kapsul vitamin A. 89,25% 85,27 % 90,3 % 

5 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet. 80,2% 70,2 % 71,2 % 

6 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan  

surveilans gizi. 

100% 100% 100% 

7 Persentase balita ditimbang berat badannya. 75% 74,1% 73,7% 

8 Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk 

daerah bencana  

100% 100 % 100% 

       

  Sumber : Data Gizi Tahun 2012 

 Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Jawa Timur mulai 

tahun 2010 sampai dengan 2012 telah mencapai 100%. Hal ini bisa terjadi 

karena setiap ditemukan kasus gizi buruk, para petugas gizi puskesmas segera 

menindak lanjuti dengan melakukan penanganan/ perawatan terhadap kasus 

tersebut, sehingga tidak ada kasus balita gizi buruk yang ditelantarkan tanpa 

diberikan penanganan /perawatan. Oleh karena itu hasilnya bisa mencapai 100 

% setiap tahun. 

 Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif terjadi sedikit 

peningkatan dari 58% menjadi 66,1% ini dipengaruhi oleh faktor pemahaman 

tentang ASI Eksklusif oleh masyarakat serta semakin tanggapnya tenaga 

pelaksana gizi di lapangan. Sedangkan jika dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh Kemenkes, yaitu sebesar 80% pada tahun 2014,  maka hasilnya 

masih jauh dibawah, sehingga di Jawa Timur masih perlu bekerja keras dengan 

melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan cakupan tersebut. 

 Pada tahun 2012 tidak dilaksanakan monitoring garam beryodium di tingkat 

rumah tangga, oleh karena itu menggunakan data tahun 2010 yang hasil 

capaian programnya sebesar 85,3%. Jika dibandingkan dengan target dari 

Kemenkes sebesar 90%, maka cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi 
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garam beryodium di tingkat rumah tangga sudah mendekati target yang 

ditetapkan oleh Kemenkes. 

 Persentase anak usia 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A (Pebruari & 

Agustus) mulai tahun 2010 sampai dengan 2012 relatif stabil, dan pada tahun 

2012 ada peningkatan dari 85,2% menjadi 90,3%. Pencapaian ini sudah 

memenuhi target yang ditetapkan oleh Kemenkes sebesar 90%, ini antara lain 

disebabkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat 

kapsul Vitamin A bagi kesehatan Balita serta makin meningkatnya kerjasama 

lintas program dan lintas sector yang terkait. 

 Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet dihitung secara kumulatif dari 

Januari s/d Desember. Mengingat data tahun 2012 yang ditampilkan di atas 

baru sampai dengan data bulan November tahun 2012 yaitu sebesar 71,2 %, 

maka pencapaiannyapun juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan 

target dari Kemenkes sebesar 85%. Oleh karena itu jika ditambah dengan 

pencapaian pada bulan Desember tahun 2011 ini, maka diperkirakan 

cakupannya akan meningkat.  

 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dari tahun 2010 

sampai dengan 2012 rata-rata mencapai 100%, karena setiap Kab/Kota di Jawa 

Timur selalu melaksanakan surveilans gizi, sehingga pencapaiannya sebesar 

100%. 

 Persentase balita ditimbang berat badannya ( D/S ) rata-rata stabil dari tahun 

2010 sampai dengan 2012, meskipun pada tahun 2012 terjadi penurunan dari 

74,1% menjadi 73,7%, ini disebabkan masih rendahnya cakupan Balita yang 

ditimbang di Posyandu antara lain disebabkan karena ; masih kurangnya 

kesadaran orang tua untuk menimbangkan anaknya secara rutin setiap bulan di 

Posyandu, belum optimalnya tokoh masyarakat, masih rendahnya jumlah kader 

aktif disetiap Posyandu, serta belum berfungsi secara optimalnya tim pokjanal 

Posyandu. 

 Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana, mengingat 

penyediaan sarana ini yang mempunyai tanggung jawab adalah Direktorat Bina 

Gizi – Kemenkes R.I maka dianggap pencapaiannya 100 %, karena tenaga gizi di 

wilayah sasaran bencana tinggal melaksnakan apabila ada bencana. 

 

  Program ini didukung oleh 3 ( tiga ) kegiatan dengan total 

anggaran sebesar  Rp  7.619.200.000,- dengan realisasi Rp 2.917.180.910,-  atau 

sebesar 38,29%. Beberapa anggaran tidak terserap, karena dana PMT Pemulihan 
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balita gizi buruk tidak diserap karena alasan keterbatasan waktu pelaksanaan  

PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan adanya peraturan baru tentang 

persyaratan pembuatan proposal dari kab/kota untuk dana bansos (proposal 

tidak lengkap). secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi 

anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat diilihat pada Lampiran.  

Secara umum pencapaian target sasaran A.6 pada tahun 2012telah tercapai 

dengan baik, seperti terlihat  pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi 

pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2012. 

 

A.7.  Sasaran : Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan 

makanan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : 

   Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2012 : 

Telah terlaksana  pengadaan obat dan alkes habis pakai untuk buffer, KLB, bakti 

sosial, vaksin dan alkes habis pakai untuk imunisasi. Pada tahun 2012 Pengadaan 

dapat terlaksana sesuai rencana hanya terjadi pergeseran pelaksanaan 

operasional pengadaan di UPT Dinas kesehatan yang bersangkutan, sehubungan 

telah diterapkan BLUD bagi UPT tsrsebut.  

Jika terjadi KLB, maka kebutuhan obat dan alkes  dapat dipenuhi oleh 

persediaan di kab/kota dan Provinsi berperan sebagai penyangga (buffer stock). 

Dalam sistem pengelolaan obat di provinsi masih memiliki peluang  back up dari 

pusat/nasional jika diperlukan.   

Beberapa kendala yang dihadapi dan upaya pemecahan dalam rangka 

peningkatan kualitas pengelolaan :  

 Sistem  pelaporan terpadu belum berjalan dengan baik dikarenakan 

perbedaan kebijakan di daerah dan Instrumen /sofware. Pencatatan dan 

pelaporan yang disediakan belum dapat diopersionalkan secara optimal  

 Koordinasi antar program dalam rangka perencanaan dan pengelolaan obat 

satu pintu belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya perbedaan 

persepsi antarprogram. 

 Program ini didukung oleh 9 (sembilan), termasuk Peningkatan dan 

Pengembangan Balai Materia Medika Batu. Kegiatan dengan total anggaran 

sebesar  Rp  16.320.943.000,- dengan realisasi  13.435.639.754,-  atau sebesar 

82,32 %.  Secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran. 

Secara umum indikator utama sasaran strategis A.7 pada tahun 2012 telah 

tercapai 100% (lihat lampiran PPS_Laporan Realisasi Pelaksanaan Penetapan 

Kinerja). 
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A.8. Sasaran : Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, 

sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan 

kesehatan, dengan indikator keberhasilan sasaran : 

Penduduk mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 45,81% dari 

target 40% pdaa tahun 2011 dan pada tahun 2012 target ditingkatkan 

menjadi 55% (20.914.602 jiwa), namun baru tercapai 49,94% (18.988.844 

jiwa). 

Dari tahun 2010 hingga 2012 terjadi peningkatan penduduk yang 

tercover jaminan kesehatan. Pencapaian tersebut untuk tahun 2011 dan 

2012 masih dibawah angka dari Rencana Strategis tahun 2009 s/d 2014, yaitu 

tahun 2011 sebesar 50% dan 2012  sebesar 55%. Tahun 2010 penduduk yang 

tercover jaminan kesehatan sudah melebihi dari target Renstra. Tahun 2011 

penduduk yang tercover jaminan kesehatan mengalami kenaikan sebesar 1 % 

tetapi masih dibawah dari target Renstra hal tersebut disebabkan belum 

semua asuransi komersial mau terbuka dengan keanggotaannya, sehingga 

masih sedikit sekali Perusahaan Asuransi kesehatan swasta yang mau 

memberikan datanya. Kondisi tersebut masih terjadi di Tahun 2012. 

Meskipun terjadi peningkatan penduduk yang mempunyai jaminan 

kesehatan sebesar 9%, dengan bertambahnya sasaran Jamkesmas, 

Jamsostek, ASABRI dan Asuransi komersial, tetapi kondisi tersebut masih 

belum bisa memenuhi target Renstra.  Untuk memenuhi target renstra tahun 

2013 sebesar 60% jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan, 

Seksi Pembiayaan Kesehatan dituntut bekerja lebih keras untuk melakukan 

pendekatan kepada asuransi komersial supaya mau memberikan data 

peserta asuransi kesehatan.  

MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG SUDAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN  
TAHUN 2010, 2011 DAN 2012 

No KEPESERTAAN JUMLAH JIWA 2010 JUMLAH JIWA 2011 JUMLAH JIWA 2012 

1 Jamkesmas ( Maskin Kuota )       10.710.051         10.710.051         10.710.051 

2 Dijamin Prov, Kab/Kota ( Maskin Non Kuota )          1.257.572           1.257.572           1.257.572  

3 Askes PNS          2.950.395           3.042.829           2.176.478  

5 Jamsostek             539.047              698.482              822.121  

6 ASABRI                60.207                 60.427                62.333  

7 Asuransi Komersial           1.635.763           1.572.112           2.083.939  

 
Jumlah penduduk yang tercover 17.098.163 (45%) 17.281.046 (46,1%)        18.988.844 

(49,94%)  

  Belum tercover Jaminan Kesehatan    

  JUMLAH TOTAL PENDUDUK    
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 Jika dilihat dari tabel di atas, cakupan kepesertaan jamkesmas dan jamkesda 

sebanyak  13.843.973 jiwa maka dapat dikatakan seluruh masyarakat miskin di jawa 

Timur telah tercover, mengingat jumlah maskin di Jawa Timur tahun 2012 sekitar 13.4 % 

(total penduduk 37.476.757 jiwa) sesuai data BPS, bahkan masyarakat yang tergolong 

sadikin (karena sakit menjadi miskin) juga telah terlayani oleh jaminan kesehatan oleh 

pemerintah.  

 

 Hasil Kegiatan penunjang lain berupa Pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan :  

 Tersusunnya Profil Kesehatan Provinsi Jatim Data Tahun 2011 

 Tersusunnya Dokumen Pencapaian SPM Kab/Kota Data tahun 2011 dan 

dokumen laporan lainnya. 

 Tersusunnya Aplikasi Pelaporan Kesehatan Berbasis Elektronik (e – Reporting) 

dan penyempurnaan system serta pemanfaatannya.  

 Terfasilitasinya beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota dan tim PHK2PM-Kementerian Kesehatan RI, 

FKM Unair, LPPM Unair dan IAKMI (tahun 2012 terdapat 6 judul kajian).  

Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan, Pengembangan manajemen 

perencanaan dalam bidang kesehatan, Kerjasama program, lintas sektor dan antar 

daerah dalam bidang kesehatan, pada tahun 2012 diperoleh Hasil Kegiatan : 

 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 

 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan APBN Dekonsentrasi Satker 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

 Program Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

 Dokumen kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) antara 10 anggota MPU 

 Dokumen perencanaan kegiatan kerjasama RI dan USAID dalam Program EMAS 

(Expanding Maternal Neonatal Survival) serta kerja sama  RI dan AUSAID dalam 

program HSS (Health Straitening System) 

 

  Program ini didukung oleh 7 ( tujuh ) kegiatan dengan total anggaran 

sebesar  Rp  178.355.225.000,- dengan realisasi  Rp. 160.319.342.687,- atau 

sebesar 89.89% . Secara umum seleuruh indikator telah tercapai 100% 
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A.9. Sasaran: Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular,  

tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan 

penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana, dengan 

indikator keberhasilan pencapaian sasaran : 

 

NO INDIKATOR SASARAN TARGET 2012 CAPAIAN 2012 
% CAPAIAN/ 

TARGET 

1 Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD  

maksimal 55/100.000 penduduk 

 

10 kab/ko 

 

38 Kab/ko 

 

380 

2 Kabupaten/Kota dengan angka kematian DBD 

maksimal  1% 

 

10 kab/ko 

 

18 Kab/ko 

 

180 

3 Kabupaten/Kota yang melaksanakan program 

pemberantasan penyakit menular mencapai  target 

indikator utama program 

 

13 kab/ko 

 

20 Kab/ko 

 

154 

4 Kabupaten/Kota melaksanakan program 

pengendalian pneumonia balita sesuai standar 

 

23 kab/ko 

 

38 Kab/ko 

 

165 

5 Kabupaten/Kota melaksanakan program 

pemberantasan diare sesuai standar 

 

21 kab/ko 

 

38 Kab/ko 

 

181 

6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan  program 

Pemberantasan Penyakit bersumber binatang 

mencapai target indikator utama  program 

 

15 kab/ko 

 

20 Kab/ko 

 

133 

7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan program P2 

filaria memenuhi indikator sesuai standar 

 

19 kab/ko 

 

32 Kab/ko 

 

168 

8 Kabupaten/Kota mencapai UCI Desa sesuai 

dengan target 

75 % 62,1% 83 

9 Kabupaten/Kota mencapai angka keberhasilan 

pengobatan TB minimal 90% 

 

28 kab/ko 

 

....Kab/ko 

 

..... 

10 Kabupaten/Kota memiliki layanan komprehensif 

HIV/AIDS 

28 kab/ko 32 Kab/ko 114 

11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan program 

malaria  mampu mencapai API (Annual Parasite 

Index malaria )  1‰ 

 

17 kab/ko 

 

31 Kab/ko 

 

182 

              Sehingga skor rata-rata untuk sasaran  dalam kegiatan pemberantasan penyakit 

menular sudah memenuhi target indikator dan  menurut skala Likert mendapat nilai 4 

(SANGAT BAIK) 
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  Jawa Timur merupakan provinsi dengan permasalahan pengendalian penyakit 

menular yang cukup kompleks.Beberapa penyakit utama yang menjadi perhatian dalam 

MDGs Provinsi ini adalah HIV/AIDS, Malaria, serta tambahan penyakit yang lain. Adapun 

penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di Provinsi Jawa Timur adalah 

HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), Demam Berdarah Dengue (DBD), Kusta, Diare, Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Zoonosis (penyakit yang ditularkan dengan 

perantara binatang) 

              Dalam program Pengendalian  HIV/AIDS pada tahun 2012 sampai dengan 

September 2012 adalah sebagai berikut  Kasus  HIV (+)  sebanyak  14.817 orang  (56,8% 

dari estmasi jumlah ODHA Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI 

tahun 2009), sedangkan Kasus  AIDS   sebanyak   6.457 dan  kasus AIDS yang  meninggal 

sejumlah  1.794 orang (27,8%).  

             Adapun  Jenis  kelamin penderita AIDS dengan perincian  Laki-laki 4.208 orang 

(65,2%) dan  Wanita 2.249 orang  (34,8%). Faktor penularan tertinggi melalui hubungan 

seksual (70,1%) dan IDU (21,3%). Kasus AIDS pada ibu rumah tangga terus meningkat 

dari tahun ke tahun dan melebihi WPS. Kasus AIDS pada  Ibu rumah tangga sebesar  911 

orang (14%), dan kasus AIDS pada WPS sebanyak  478 orang  (7,4%). 

  Kecenderungan Annual Parasite Incident (API)  Jawa Timur meningkat 

dibandingkan tahun 2011 dari 0.24 ‰ menjadi 0.6 ‰, sedangkan jumlah penderita 

mengalami penurunan yaitu  tahun 2011 terdapat  1.222 kasus  dan di tahun 2012  

terdapat 1.042 kasus . Hal ini disebabkan  denominator dalam penghitungan  API adalah  

daerah yang beresiko terjadinya penularan malaria saja.  

Jumlah penderita malaria import masih mendominasi kejadian malaria di Jawa 

Timur.  Adanya  factor  risiko penderita import  dan adanya  vector malaria serta 

perilaku pada penduduk menyebabkan Jawa Timur masih terdapat kasus 

indigenous/penularan setempat. Kasus  indigenous ditemukan  di Kabupaten Trenggalek 

dan Kabupaten Madiun.  Adapin daerah reseptif lain khususnya di bagian selatan 

wilayah Jawa Timur tidak melaporkan adanya kasus indigenous selama tahun 2012.  

 Issue utama program malaria di Indonesia adalah Eliminasi Malaria, dimana 

Jawa khususnya Jawa Timur harus sudah masuk dalam tahap Eliminasi Malaria di Tahun 

2015. Indikator  utama  untuk melihat  suatu  wilayah  dikatakan Eliminasi Malaria  

adalah bila  tiga tahun berturut-turut  tidak ditemukan kasus indigenous (penularan 

setempat) di suatu propinsi,  Kabupaten/Kota & pulau, dengan didukung oleh kegiatan 

surveilans yang baik. Untuk Jawa Timur  berdasarkan  data  kasus  yang ada  Eliminasi 

Malaria Jawa Timur telah  mencapai 36 Kabupaten/Kota di tahun 2012.       
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             Pelaksanaan TB Strategi DOTS di Jawa Timur dimulai pada tahun 1995 dan saat 

ini telah dilaksanakan oleh  seluruh Puskesmas di Jawa Timur. Rumah Sakit yang telah 

terlatih sebanyak 130 RS namun RS yang aktif melapor baru 83 RS. Fasilitas pelayanan 

kesehatan DOTS yang lain adalah 53 Dokter Praktek Swasta (DPS) dan 29 Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas).  

             Jumlah pasien TB yang diobati selama 1 tahun (tahun 2011) sebanyak 41.044  

untuk semua tipe (merupakan 13% dari seluruh kasus TB semua tipe yang diobati di 

Indonesia) dan 26.007 untuk BTA positif baru (merupakan 12% dari seluruh kasus TB 

BTA positif baru yang diobati di Indonesia).  Jumlah pasien TB yang diobati  pada tahun 

2012 sampai dengan bulan September 2011 sebanyak 28.685  pasien TB dimana  18.359 

penderita  dengan BTA positif ((Case Detection Rate 48%). Jumlah kasus TB anak yang 

diobati sebanyak 1.263 kasus  

        Tahun 2009 dimulai pengobatan pada pasien TB Multi Drugs Resisten (MDR)  dan 

melibatkan 2 Rumah Sakit  Rujukan yaitu  RSU dr. Soetomo dan RSU dr. Saiful Anwar. 

Dan sejak tahun 2011, kegiatan pengobatan pasien TB MDR dibuka aksesnya untuk 

seluruh masyarakat Jawa Timur. Sampai dengan bulan Agustus 2012  jumlah pasien yang 

diobati sebanyak 216  pasien TB MDR.  

        Tujuan dari Program  Kusta secara nasional adalah menurunkan transmisi penyakit 

kusta pada tingkat tertentu sehingga kusta tidak menjadi masalah kesehatan 

masyarakat, mencegah kecacatan pada semua penderita baru yang ditemukan melalui 

penemuan penderita secara dini, pengobatan dan perawatan yang benar serta 

menghilangkan stigma sosial dalam masyarakat terhadap penyakit kusta melalui 

penyuluhan secara intensif. 

           Berdasarkan data pada akhir September tahun 2012, penemuan penderita baru 

sebanyak 3.644 orang  (68,96% dari penemuan penderita baru tahun 2011), Dan 327 

penderita baru merupakan usia anak (9%), 517 penderita baru yang ditemukan dalam 

kondisi cacat II (14%) dan 1.384 penderita baru berjenis kelamin perempuan (38%). 

Selain itu juga ada 554 penderita baru yang potensial menjadi cacat tingkat II. 

           Kegiatan Rapid Village Survey (RVS) berupa pemeriksaan penduduk khususnya di 

desa endemis kusta dengan melibatkan kader desa dan perangkat desa. Kegiatan RVS 

di tahun 2012 dilaksanakan  di  Kabupaten Sampang dengan  melaksanakan 

pemeriksaan penduduk dengan gejala penyakit kulit di  semua desa yang ada (Total ada 

196 desa) . Sedangkan Kabupaten Sumenep, Pasuruan, Situbondo dan Bangkalan. 

Pemeriksaan dilaksanakan di semua puskesmas dengan target 5 Desa endemis kusta 

per Puskesmas. Total sebanyak 510 desa dengan perincian sebagai berikut Kabupaten 
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Sumenep 150 desa, Kabupaten Pasuruan 165 desa, Kabupaten Situbondo 85 desa dan 

Kabupaten Bangkalan 110 desa. Dari kegiatan RVS tersebut diatas  telah ditemukan  

Penderita Kusta baru sebanyak 632 orang dengan kategori tipe PB anak sebanyak 34 

kasus dan dewasa sebanyak 104 kasus untuk Tipe MB anak sebanyak 51 kasus dan 443 

kasus dewasa. 

         Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai dengan November 2012 

sebanyak 5.823 penderita, dengan kematian sebanyak 71 orang. Jumlah penderita 

tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 

jumlah penderita sebanyak 4.876  penderita, dengan kematian sebanyak 61 orang.  

        Bila dilihat insidennya pada tahun 2012 sebesar ...... per 100.000 penduduk. Angka 

ini masih termasuk rendah karena berada dibawah target Nasional  yaitu 55 per 

100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian sebesar 1,22 %, terletak diatas target 

Nasional yaitu 1 %.  

        Bila dilihat perkembangan jumlah penderita  DBD perbulan selama 3 tahun 

terakhir, penderita terendah selalu jatuh pada bulan September dan mulai terjadi 

peningkatan pada bulan Oktober yang biasanya bersamaan dengan datangnya musim 

penghujan. 

 

Sebaran Kasus Malaria  di Jawa Timur 

 

Sebaran penderita malaria yang ditemukan di Jawa Timur di tahun 2012 

terdapat di 81,6% (31) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan jumlah penderita 

malaria sebanyak 1042 penderita. Jumlah penderita terbanyak di Kabupaten 

Trenggalek yaitu sebesar 259 penderita.  

Pengembangan sumber daya manusia : 
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a. Workshop  Tatalaksana pengobatan malaria  pada 50 tenaga dokter 

puskesmas/RS 

b. Pelatihan petugas Pos Malaria yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan, 

Trenggalek, Madiun dan Sumenep. Pelatihan ini  diikuti oleh 15 peserta di 

masing – masing kabupaten, yang terdiri dari petugas malaria puskesmas, 

petugas Posmaldes, Bidan Desa dan petugas Puskesmas lainnya. Pelatihan ini  

c. Koordinasi lintas sektor dilakukan di Kabupaten Pacitan di Kecamatan 

Tegalombo dan Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Pandean. Kedua 

Kecamatan tersebut dipilih karena ditemukan penduduk dengan mobilitas 

tinggi ke dan dari daerah endemis malaria. Tujuan koordinasi lintas sektor 

adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyakit malaria, penemuan 

dan pengobatan dan tempat pengobatan malaria.  

d. Pelatihan laborat pada 45 tenaga laborat puskesmas  

 

Program   Pengendalian TB 

Pada tahun 2012 (data sampai dengan bulan September 2012), jumlah 

Kabupaten/Kota yang mencapai success rate minimal 90% (untuk pasien yang diobati 

mulai tahun 2011) adalah sebanyak 28 kabupaten/kota (74%) 

Penemuan pasien baru tahun 2012 untuk semua tipe sampai dengan bulan 

September 2012 sebanyak 28.685 orang, 18.359 diantaranya adalah pasien TB BTA 

positif baru (Case Detection Rate 48%). Jumlah kasus TB anak yang diobati sebanyak 

1.263 kasus  

Program Pengendalian DBD 

                       Jumlah penderita DBD  Tahun 2009 - ,2012 
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Terdapat Enam Belas (16) Kabupaten/ Kota yang angka kematian DBD nya 

(CFR) meningkat pada Periode Januari s/d Desember 2012, jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

NO Kabupaten/Kota CFR (%) 

1 Situbondo 20,93% 

2 Kota Madiun 5,33% 

3 Blitar 4,88% 

4 Pamekasan 4,48% 

5 Nganjuk 4,40% 

6 Kota Blitar 3,40% 

7 Bondowoso 3,11% 

8 Mojokerto 3,08% 

9 Jember 1.92 % 

10 Probolinggo 1.85% 

11 Jombang 1.61 % 

12 Banyuwangi 0.86 % 

13 Pacitan 0.68 % 

14 Trenggalek 0.63 % 

15 Bojonegoro 0.4 % 

 

 

Adapun Kabupaten/ Kota dengan Insiden Rate tertinggi di Jawa Timur sampai 

dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut : 

 
NO Kabupaten/Kota Insiden Rate  

(100.000 penduduk) 

1 Blitar (M) 181.70 

2 Pasuruan (M) 52.02 

3 Kediri (M) 43.41 

4 Jombang 39.72 

5 Surabaya (M) 37,87 

6 Madiun (M) 36.98 

7 Bangkalan 36.34 

8 Bojonegoro 35.96 

9 Sampang 33.04 

10 Kediri 31.48 

 

 
Kabupaten/ Kota yang jumlah kasus DBD nya meningkat 2 kali lipat atau 

lebih (KLB) pada periode Januari s/d Desember 2012, jika dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

 
NO KABUPATEN/ KOTA 2011 2012 

1. Kediri 62 487 

2. Bojonegoro 133 452 

3. Sumenep 110 312 

4. Jember 77 260 
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5. Ko Blitar 9 235 

6. Nganjuk 71 182 

7. Tulungagung 67 180 

8. Bondowoso 67 161 

9. Ko Madiun 9 75 

10. Pamekasan 15 67 

11. Mojokerto 24 65 

 

Upaya – Upaya Dalam Rangka Menurunkan Kasus DBD 

1. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur tentang 

Kewaspadaan Dini KLB DBD. 

2. Pertemuan Koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor terkait tentang 

pencegahan dan pengendalian penyakit DBD. 

3. Tersusunnya dan tersosialisasikannya Peraturan Gubernur Jawa Timur No : 20 

Tahun 2011 Tanggal 25 Februari 2011 tentang pengendalian penyakit DBD di 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Pengembangan Jumantik (juru pemantau jentik) melalui Pembentukan wilayah 

percontohan PSN DBD oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 

2006, dengan dukungan dana dari DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur. Pengembangan keberadaannya dan pembiayaannya diteruskan oleh 

pemerintah daerah setempat. 

5. Dukungan dari pusat, baik secara tehnis ataupun bantuan berupa sarana dan 

prasarana untuk penanggulangan DBD di daerah. 

6. Penerapan metode baru dalam program PSN DBD dengan lebih meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif sesuai dengan budaya 

masyarakat setempat. 

7. Meningkatnya perhatian para Kepala Daerah dalam pencegahan dan 

penanggulangan DBD, disertai adanya penghargaan yang diberikan oleh 

Gubernur Jawa Timr kepada Pemerintah Kab/Kota dalam keberhasilan program 

PSN DBD melalui Masyarakat Sekolah maupun melalui Gerakan Jumantik. 

8. Meningkatnya kemampuan beberapa daerah dalam penanggulangan terjadinya 

peningkatan kasus DBD. 

9. Meningkatnya peran serta mitra kerja (lintas program, lintas sektor, dll) dalam 

pengendalian DBD di Jawa Timur. 

10. Meningkatnya kegiatan kampanye/penyuluhan dalam pencegahan DBD baik 

melalui media cetak maupun elektronik. 
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Program imunisasi dengan kriteria keberhasilan/indikator,  apabila di 

suatu desa/kelurahan minimal 85% bayi-nya telah mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap, yang disebut Universal Child Immunization (UCI). Demi efektifitas 

pencapaian indikator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

RI Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM), menyatakan bahwa pencapaian UCI desa 100% pada tahun 2014 adalah 

kewenangan wajib bidang kesehatan dari pemerintah kabupaten/kota. 

  Hasil pelaksanaan program/kegiatan peningkatan Imunisasi diantaranya 

adalah :  

UCI desa di Provinsi Jawa Timur ditetapkan menggunakan indikator cakupan 

semua antigen (selain Hb0).  Pencapaian UCI desa dari tahun ke tahun :  

Program imunisasi terbukti sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit yang 

cost effective untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan karena 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).  

Penurunan kasus PD3I akan bermakna secara epidemiologis apabila minimal 80% 

bayi di suatu wilayah (desa/kelurahan) telah mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum 

usia 1 tahun, yang disebut sebagai Desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization). 

Imunisasi dasar lengkap adalah apabila bayi telah mendapat imunisasi 1 dosis 

BCG, 3 dosis DPT/HB, 4 dosis Polio dan 1 dosis Campak, sebelum usia 1 Tahun. 

Gambaran dari kegiatan pelayanan imunisasi bayi beberapa tahun terakhir 

memperlihatkan bahwa cakupan imunisasi beberapa provinsi memang telah bagus, 

namun di beberapa provinsi lain masih rendah cakupannya, sehingga target SPM (100% 

pada tahun 2010)  ditinjau kembali atau disesuaikan.  Hal ini seiring dengan tahapan 

pencapaian salah satu tujuan dari Melinnium Devolepment Goals (MDGs). Untuk itu 

Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 

482/Menkes/SK/IV/2010, tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional Universal Child 

Immunization (GAIN UCI 2010-2014).   

Di Jawa Timur  seperti halnya nasional, sejak adanya program imunisasi, 

penetapan UCI Desa berdasarkan cakupan beberapa antigen dengan target minimal 

tertentu.  

Berdasarkan beberapa surat dari pusat  yang kemudian ditindak-lanjuti oleh 

Provinsi ke Kabupaten/Kota, mulai tahun 2012 penghitungan UCI Desa didasarkan 

kepada persentasi bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.  Beberapa 

surat instruksi penghtungan UCI desa  tersebut :   
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1. Direktur SIMKAR-KESMA, Ditjen PP-PL Kemenkes RI Nomor : TU.02.02 / II.2 / 1203 / 

2012, tentang Perbaikan Data Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi 0-11 bulan dan  

Penggunaan Software PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) yang Baru, tanggal 8 

Agustus 2012, 

2. Direktur SIMKAR-KESMA, Ditjen PP-PL Kemenkes RI Nomor : IR.02.01 / II.2 / 1433 / 

2012, tentang Penghitungan Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar 

Lengkap, tanggal 21 September 2012, 

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 443.32 / 11061 / 102.1 / 

2012, tentang Kriteria UCI Desa, tanggal 4 September 2012.  

Namun sehubungan dengan ketidak-siapan pelaksana imunisasi di desa, maka 

data UCI desa berdasarkan jumlah bayi imunisasi dasar lengkap tersebut belum valid.  

Untuk itu evaluasi pencapaian UCI Desa di Jawa Timur tahun 2012 ini masih 

menggunakan cakupan agregat antigen, dengan kriteria : 

1. Pencapaian antigen yang menggambarkan aksesibiltas pelayanan (BCG, Polio-1, DPT-

Hb1) minimal 95%. 

2. Pencapaian antigen yang menggambarkan perlindungan lengkap (Polio2-4, DPT-Hb2-

3 dan Campak) minimal 90%. 

Sejak tahun 2009 pencapain UCI desa di Jawa Timur masih dibawah dari target 

nasional.  

NO TAHUN 
UCI DESA/KEL (%) 

TARGET PENCAPAIAN 

1 2009 ≥80 79,9 

2 2010 ≥80 81,2 

3 2011 ≥85 56,4 

4 2012 ≥90 62,1 

5 2013 ≥95   

6 2014 100   

 
Belum tercapainya target UCI desa tahun 2011 dan 2012, disebakan karena Jawa 

Timur meningkatkan kriteria UCI desa, tujuan peningkatan kriteria adalah dalam rangka 

meningkatkan sensitifitas indikator keberhasil program, mengingat kejadian luar biasa 

(KLB) difteri selama ini juga menjangkit pada desa/kelurahan  yang telah UCI. Perubahan 

kriteria sebagai berikut : 

NO ANTIGEN 
KRITERIA UCI DESA/KEL  

LAMA BARU 

1 AKSESIBILTAS (BCG, POLIO1, DPT-HB1) ≥90 ≥95 

2 PERLINDUNGAN LENGKAP (POLIO2-4, DPT/HB2-3, CAMPAK ≥80 ≥90 
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Adapaun hasil imunisasi bayi di Jawa Timur pada tahun 2012 (sasaran 592.472 bayi) 

sebagaimana pada tabel berikut :  

No No Antigen  Capaian 2012 Ket 

1. HB dini < 7 hari  94,8% Akses 

2. BCG  101% Akses 

3. DPT-HB1  102% Akses 

4. POLIO 1  102% Akses 

5. DPT-HB2  102% Kelengkapan 

6. POLIO 2  102% Kelengkapan 

7. DPT-HB3  102% Kelengkapan 

8. POLIO 3  103% Kelengkapan 

9. POLIO 4  102% Kelengkapan 

10 CAMPAK  100% Kelengkapan 

 

Pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk seksi pemberantasan 

penyakit (termasuk untuk program peningkatan imunisasi) memperoleh anggaran dari 

APBD Provinsi sebesar Rp 15.112.159.000,-Sedangkan penyerapannya adalah sebesar 

Rp. 13.086.024.687,- (86.59%).  

PENGHARGAAN 

1) Penghargaan POD AWARDS TAHUN 2011 tingkat nasional untuk Wasor 

Kabupaten Sumenep. 

2) Pengargaan dari TV One tahun 2011 untuk petugas kusta Puskesmas Grati 

Kabupaten Pasuruan dalam hal Pemberdayaan Kelompok Perawatan Diri (KPD) 

penderita kusta. 

Secara umum untuk sasaran  A.9 dalam kegiatan pemberantasan 

penyakit menular sudah memenuhi target indikator dan  menurut skala Likert 

mendapat nilai 4 (SANGAT BAIK). 

 

A.10. Sasaran: Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran 

tenaga kesehatan sesuai standar, dengan indikator keberhasilan 

sasaran : 

1) Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan karier tenaga kesehatan.    

Terpilihnya 100% Tenaga  Kesehatan Teladan sesuai katagori tenaga medis,  

tenaga Perawat / Bidan, Nutrisionis, Kesehatan Masyarakat.  

Tenaga Kesehatan yang bekerja di Institusi Pemerintah Propinsi yang telah 

diterbitkan PAK untuk kenaikan pangkat / kenaikan jabatan fungsional 

sebanyak : 923 orang. Tenaga Kesehatan kabupaten / Kota yang telah 



Lakip 2012 Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Timur  51 

 

mengikuti pelatihan jabatan fungsional : pelatihan Jabfung Sanitarian   33    

orang  dan pelatihan Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat  33    orang  

2) Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di tempat 

Pelayanan ( Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya )  

Beberapa Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 

o Peserta PDSBK / PPDS-BK yang di recruit sampai tahun 2012 sebanyak   

255 orang  

o Target kunjungan dr spesialis di Puskesmas Rawat Inap Plus sampai 

Tahun  2012  di  45  Puskesmas  Rawat  Inap  Plus,  terealisasi  39  

Puskesmas Rawat Inap Plus 

o Target Penempatan Dr Umum di Puskesmas Rawat Inap Plus sampai 

tahun 2012 terealisasi 39 Puskesmas Rawat Inap Plus dan Puskesmas 

Rawat Inap Standar sampai tahun 2012 58 Puskesmas Rawat Inap 

standar, Realisasi 51 Puskesmas Rawat Inap standar 

o Terlayaninya RS kusus Paru dungus oleh 1 dokter spesialis paru 

o Pengangkatan baru 443 bidan & Perpanjangan bidan 1060 Bidan PTT 

di  ponkesdes  

o Penempatan 775 dan Perpanjangan 1608 Perawat Ponkesdes  

o Dokter lulusan FK Unair tahun 2012 yang sedang melaksanakan  

o interenshipdi RS dan Puskesmas kabupaten / Kota sejumlah 362 

        

 Adapun Analisis Hasil Pelaksanaan Kegiatan  dibandingkan target Renstra :  

1. Sesuai renstra target kabupaten yang mengelola Dokumen 

Perencanaan sampai dengan tahun 2012, 23 % dari target 15 % 

2. Sesuai renstra target Pelatihan di Bidang Kesehatan di Propinsi dan 

Kabupaten Kota sampai tahun 2012  adalah  15 %  

Realisasi   18,42 % ( Propinsi Jawa Timur , Kab. Jember, Sidoarjo 

,Situbondo, Madiun , Lumajang Kediri, Tuban ) 

Jumlah Pelatihan di bidan kesehatan tahun 2012 sebanyak :  3.468 

Pelatihan terakreditasi dengan jumlah sertifikat 3.468  buah 

3. Sesuai renstra target RS klas C tahun 2012 40 % yang mempunyai 

Spesialis : Obgyn, anak, Interna, Bedah, anesthesia, Radiologi dan 

Patologi Klinik. Realisasi 25 % ( 5 Rumah sakit ) 

4. Sesuai renstra 100% tenaga kesehatan yang telah lulus uji 

kompetensi berijin. Realisasi tahun 2012 yang lulus uji kompetensi 

dan mendapatkan ijin    23.304     ( 97  % ) 
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5. Sesuai renstra semua desa dan kelurahan mempunyai bidan desa 

100 %  realisasi : jumlah desa / kelurahan 8507 desa, jumlah bidan 

8723.  realisasi =  102,54  % 

Sesuai renstra target Nakes Teladan terpilih tahun 2012 : 100 % , 

Realisasi : 100 % 

Program ini didukung oleh 3 ( tiga ) kegiatan dengan total anggaran sebesar  Rp  

3.674.745.500,- dengan realisasi  Rp. 3.411.409.657,- atau sebesar 92.8%. Secara 

umum seleuruh indikator telah tercapai dengan BAIK.  

 

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah dapat melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa 

Timur, baik  kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat  

fasilitasi, advokasi dan koordinasi secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini 

dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

  Hasil pencapaian target indikator sasaran pada tahun 2012 dapat dinilai 

SANGAT BAIK ( kecuali 2 indikator nilai BAIK), setalah dilakukan evaluasi masing-masing 

indiaktor pada 10 buah sasaran. Target indikator sasaran tahun 2012 terdapat beberapa 

indikator mencapai lebih dari 100 persen terutama pada pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat miskin oleh puskesmas dan jarIngannya (ponkesdes), pada indikator 

posyandu dan desa siaga. Indikator lain yang  belum mencapai target seperti 

pembentukan puskesmas rawat inap adalah pembentukan puskesmas rawat inap 

standar dengan “PLUS”, baru 70 buah dari target 74 buah. 
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BBAABB  IIVV  

PPEENNUUTTUUPP 

A. KESIMPULAN 

 

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  telah dapat melaksanakan  

tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat  pula 

memenuhi 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 

Indikator  keberhasilan  ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja rata-rata pada 

setiap kegiatan hampir mencapai 100%. Secara umum kendala dan hambatan yang 

masih dihadapi pada tahun 2012 adalah faktor dukungan anggaran dan koordinasi 

lintas sektor serta kebijakan dukungan anggaran pada tingkat kab/kota.  

B. SARAN  

 

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah 

dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara 

berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur dalam bentuk : 

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat 

diselenggarakan dengan baik dan terarah. 

2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, 

dan pengawasan.  

3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan 

kontinyuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 

 

 


