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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka 

memenuhi amanat yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Laporan Kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Rencana 

Strategis. Adapun Laporan Kinerja pada intinya adalah “pencapaian laporan 

capaian kenerja (performance result) selama Tahun 2018 yang dibandingkan 

dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2018 yang sepenuhnya 

mengacu pada Rencana Strategi (Strategic Plan) Dinas Kesehatan Tahun 

2016-2021. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari 

visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi 

kinerja pada 42  (empat puluh dua ) indikator sasaran, rata-rata realisasi 

kinerja dengan kategori Sangat Baik. Penjabarannya yaitu 20 (dua puluh) 

indikator sasaran atau sebanyak 47,21% dikategorikan sangat baik, 5 (lima) 

indikator sasaran atau 11,90% dikategorikan tinggi, dan 1 (satu) indikator 

sasaran atau 2,3 % memenuhi kategori realisasi kinerja sedang dan 5 (lima) 

Indikator sasaran atau 11,90% dikategorikan rendah serta 9 (sembilan) 

indikator sasaran atau 21,42% kategiri Sangat Rendah. 

           

    

 

 

 

 

 



Ringkasan Eksekutif 

Visi Kabupaten Solok  Tahun 2016 – 2021 adalah Terwujudnya Masyarakat 

Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang 

Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah 

sedangkan Misi  yang terkait dengan kesehatan adalah 

  Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup 

Bersih dan Lingkungan Sehat. 

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Dinas 

Kesehatan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang 

disampaikan kepada Bupati. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyampaian LAKIP tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk 

akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis 

Dinas Kesehatan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam RENSTRA 

2016- 2021 Dinas Kesehatan, khususnya yang telah dituangkan dalam 

Perjanjian Kinerja tahun 2018. 

Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja 

Dinas Kesehatan di masa yang akan datang. 



KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2017.  

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun berdasarkan Inpres 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat 

tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan 

dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan .  

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana 

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di 

masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini 

untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan 

pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah  

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja 

Tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala 

koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. 

  Arosuka,   Februari 2018 

          Kepala Dinas Kesehatan 

               Kabupaten Solok 

 

 

 

            Dr.Hj.SRI EFIANTI,M.Kes 

          Nip. 19690210 200312 2 002 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang maha Esa atas selesainya penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan 

Tahun 2018. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan LAKIP tahun 2018 ini. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan 

Kabupaten solok  ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok Tahun 2018.  Masih banyak kekurangan yang ada dalam 

penyajian laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan masukan lebih lanjut 

guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang tertuang dalam 

laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan 

kesehatan di Indonesia dan Kabupaten Solok pada khususnya. 

Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk 

meningkatkan mutu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Solok, sehingga bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menyusun 

perencanaan program dan kegiatan kesehatan. 

 

    Arosuka,   Februari 2018 

            Kepala Dinas Kesehatan 

                 Kabupaten Solok 

 

 

 

            Dr.Hj.SRI EFIANTI,M.Kes 

          Nip. 19690210 200312 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Istilah tata kepemerintahan yang baik (good public governance) merupakan 

suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

demokratis, dan efektif. Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik 

setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu : 

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di 

birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas; 

2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang 

efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel; 

3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap 

warga negara; 

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik; 

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah. 

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan 

publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk 

organisasi publik yang bersangkutan. 

Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, diharapkan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak 

lagi sekedar laporan kesan-kesan dan pesan-pesan, tetapi menjadi laporan 

pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat. Hal ini 

sejalan dengan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, sebagai salah satu instansi di 

Pemerintahan Kabupaten Solok mengemban suatu tugas dan tanggungjawab 

tertentu, melalui kewenangan atau mandat yang diberikan untuk 
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mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan mandat ini, perlu adanya 

suatu akuntabilitas yang baik.  

Laporan Kinerja  sebagai suatu bentuk laporan akuntabilitas, merupakan 

wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi/ instansi kepada pemberi 

mandat. Guna menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan 

kegiatan di suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktifitas di instansi 

tersebut harus dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran tingkat pencapaian 

terhadap suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan 

menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi 

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan 

dampak (impacts). 

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

melaksanakan misi organisasi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten 

Solok menyusun Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 yang dapat 

menggambarkan tingkat kinerja sesungguhnya.   

 

b. Landasan Hukum. 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2016 disusun 

berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 

1. Landasan Idiil : Pancasila. 

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945. 

3. Landasan Operasional : 

a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera tengah 

(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia ; 

g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

k) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 
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l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revie atas 

laporan kinerja instansi pemerintah  

m) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 

Kabupaten/Kota; 

n) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 

34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;  

o) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2018 tentang  

APBD Kabupaten Solok Tahun anggaran 2019; 

 

c. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok  

adalah :  

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas 

Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok;  

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, 

khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 

3.  Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan 

sumber daya dalam rentang waktu satu tahun  

 

d. Gambaran Umum Organisasi 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan 

kewenangan daerah. 

1) Kelembagaan 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, 

Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Solok”. 

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri 

dari : 

Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Sub Bagian Keuangan. 

Bidang–bidang terdiri dari : 

1. Bidang Pelayanan kesehatan, yang meliputi : 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan 

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

c. Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi 

2. Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

c. Seksi kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 

3. Bidang  Sumber Kaya Kesehatan, yang meliputi : 

a. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman 

b. Seksi Alat Kesehatan, Fasyankes dan PKRT 

c. Seksi Sumber Daya Maunusia Kesehatan3 
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4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

a. Seksi Survailance, Bencana dan Imunisasi 

b. Seksi Pencegahan dan Pengedalian Penyakit Menular 

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Pebyakit Tidak Menular, 

Kesehatan Jiwa dan Napza 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten 

Solok, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan dibawah ini : 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2017, tentang 

Rincian Tugas Pokok Kabupaten Solok, ditetapkan Tugas Pokok Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok adalah melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi 

sebagai berikut yaitu : melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten 

Solok dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan membantu kepala 

daerah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Kabupten Solok 

Adapun rincian tugas antara lain : 

I. Sekretariat  

A. Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja 

dan RKA; 

b. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan 

hubungan masyarakat; dan  

c. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi 

perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.  

B. Sekretariat terdiri dari:  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 
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C. Uraian Tugas:  

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d.  mengusulkan pejabat pengelola keuangan;  

e. menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan 

pengelolaan barang milik daerah;  

f. mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan 

kepustakaan;  

g. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat 

masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, 

kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;  

h. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum organisasi dan 

hubungan masyarakat;  

i.  mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar 

urut kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan 

pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, 

kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan kartu TASPEN, tugas 

belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural 

dan fungsional; 

j.  menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

aparatur;  

k. menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan 

(reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);  
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l. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;  

m. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, 

kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;  

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d. menyiapkan data statistik; 

e. menghimpun, mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan 

satuan kerja; 

f. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat 

laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;  

g. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan;  

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;  

i. menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan 

bahan penyusunan LKPJ dan LPPD; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 
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b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; 

e. melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah; 

f. melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan; 

g. menyiapkan laporan keuangan; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

 

II. Bidang Kesehatan Masyarakat  

A. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi  

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;  

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;  

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan 

keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi 

masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

dan 
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6.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.  

 

B. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:  

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;  

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan  

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan 

Olahraga.  

C. Uraian Tugas  

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan 

maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah 

dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia 

serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan 

kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi 

dan pengelolaan konsumsi gizi; 

e. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, ibu hamil, 

bersalin atau nifas, ibu menyusui, gizi dan keluarga  

f. berencana di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya;  

g. melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan; 

h. melakukan audit maternal dan perinatal; 

i. melakukan investigasi kasus kematian ibu, bayi dan Balita; 

j. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, 
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kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan 

konsumsi gizi; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, 

kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan 

konsumsi gizi;  

l. k. melakukan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya; 

m. melakukan pemantauan pendistribusian vaksin dan vitamin A 

kepada balita, remaja putri, ibu nifas dan penyakit tertentu; 

n. melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus 

kekurangan energi protein dan kekurangan energi kronis pada ibu 

hamil; 

o. melaksanakan pembinaan pemberian ASI eksklusif dan klinik 

laktasi; 

p. melaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah di tingkat 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

q. melakukan pembinaan kesehatan lanjut usia;  

r. melaksanakan pembinaan ke puskesmas dan rumah sakit;  

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 

tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  
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c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang komunikasi, 

informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraanpotensi 

sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

e. melakukan pengelolaan komunikasi publik dan kehumasan;  

f. melaksanakan peliputan, pendokumentasian dan pengolahan bahan 

publikasi;  

g. melaksanakan pengelolaan isu-isu strategis kesehatan;  

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan 

pemberdayaan masyarakat serta Humas;  

i. melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang perilaku hidup sehat 

pada masyarakat;  

j. menyebarluaskan informasi kesehatan melalui poster, radio, 

televisi, billboard, leaflet, teknologi informasi dan media lainnya;  

k. melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat di 

bidang kesehatan;  

l. membina dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat;  

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan 

pemberdayaan masyarakat;  

n. melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, 

formal dan informal;  

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  
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4. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 

mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyehatan air, 

sanitasi dasar, pangan, udara, tanah, kawasan dan pengawasan 

limbah, radiasi, okupasi, dan surveilans, kapsitas kerja, lingkungan 

kerja dan kesehatan olahraga; 

e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga, okupasi dan survailans kapasitas 

kerja dan lingkungan kerja;  

f. melaksanakan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan penyehatan air, sanitasi dasar, pangan, udara dan 

kawasan, serta pengawasan limbah dan radiasi serta pemeriksaan 

cholinesterase petani dan terdampak penggunaan pestisida; 

g. melaksanakan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan 

ergonomi; 

h. melaksakan kegiatan olah raga masyarakat dan kesehatan olah raga 

prestasi; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan, 

limbah rumah sakit dan tempat usaha lain; 

j. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air 

PDAM, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya yang 
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meliputi sumur gali, badan air, kolam renang, pemandian umum, 

serta menerbitkan rekomendasi laik sehat;  

k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat 

pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir 

dengan bekerjasama dengan sektor terkait; 

l. melakukan pengawasan sanitasi di tempat-tempat umum, rumah 

ibadah, pemukiman kelurahan, kecamatan, kota sehat 

m. dan lingkungan bersih dan sehat (FKKS) dan tempat pengolahan 

atau penyediaan makanan;  

n. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program yang 

menyangkut analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan 

lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

p.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  

III. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

A.  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai  fungsi:  

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa dan NAPZA; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa dan NAPZA; 

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa dan NAPZA; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
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pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa; 

5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa; 

6. pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.  

B. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:  

1.  Seksi Surveilans, Bencana dan Imunisasi;  

2.  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;  

     dan  

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak  

    Menular, Kesehatan Jiwa dan NAPZA.  

 

C. Uraian Tugas  

1. Seksi Surveilans, Bencana dan Imunisasi mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang surveilans, 

penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan dan imunisasi, 

kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa, wabah dan bencana;  
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e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans, 

penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan dan imunisasi, 

kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa, wabah dan bencana; 

f.  melaksanakan kegiatan surveilans, penyakit infeksi  

emerging, kekarantinaan kesehatan dan imunisasi, kewaspadaan dini 

dan kejadian luar biasa, wabah dan bencana;  

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan surveilans, penyakit 

infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan dan imunisasi, 

kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa, wabah dan bencana; 

h.  melakukan penyelidikan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi dan penyakit yang berpotensi wabah serta keracunan;  

i. melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon 

jamaah haji; 

j. menghimpun dan menganalisa data surveilans, penyakit infeksi 

emerging, kekarantinaan kesehatan dan imunisasi, 

k. kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa, wabah dan bencana dari 

rumah sakit dan puskesmas;  

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular   mempunyai 

tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  
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d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kebutuhan obat, 

sarana program penyakit menular, pencegahan dan pengendalian 

tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan 

penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi 

saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; 

e. melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan obat, sarana program 

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, 

infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi 

menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, 

dan penyakit tropis menular langsung; 

f.  melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan 

obat, sarana program penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV 

AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; 

g. membuat perencanaan kebutuhan vaksin, kebutuhan obat, sarana 

program penyakit menular, pencegahan dan pengendalian 

tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan 

penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi 

saluran pencernaan, dan penyakit tropis  

h. menular langsung dan logistik imunisasi secara berkala ke dinas 

kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian dan 

pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat 

pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jaringannya;  

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  
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4. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

Kesehatan Jiwa dan NAPZA mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, 

jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes 

melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan 

fungsional;  

e. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan 

penbuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan 

gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; 

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi tentang 

pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan 

imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan 

darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan 

indera dan fungsional;  

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, 

jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes 

melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan 

fungsional;  
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h. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan 

jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan 

penyalahgunaan NAPZA; 

i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi tentang 

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan 

remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan 

penyalahgunaan NAPZA; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan 

jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup dan fungsinya.  termasuk peningkatan mutunya, 

jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan tradisional;  

m. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.  

V. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:  

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;  

2.  Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan 

3.  Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi.  

C. Uraian Tugas  

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai 

tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 
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b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c.  menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan medik 

dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, rumah sakit 

pendidikan dan program jaminan kesehatan nasional; 

e. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan 

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan 

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 

pendidikan;  

g. melaksanakan pemberian rekomendasi izin rumah sakit kelas C dan 

D; 

h. mengelola jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan 

masyarakat, jaminan kesehatan daerah atau jaminan kesehatan 

sumbar sakato; 

i. melaksanakan sosialisasi jaminan kesehatan; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik 

dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, rumah sakit 

pendidikan dan program jaminan kesehatan nasional; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  
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2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai  tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan 

masyarakat serta kesehatan primer pada klinik dan praktik 

perorangan; 

e.  melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat serta 

kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;  

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan 

masyarakat serta kesehatan primer pada klinik dan praktik 

perorangan;  

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan 

masyarakat serta kesehatan primer pada klinik dan praktik 

perorangan;  

h. mengelola laporan pelayanan kesehatan primer dan tradisional 

melalui sistim informasi kesehatan yang berlaku; 
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i.  melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan 

tradisional di puskesmas, puskesmas pembantu, dan fasilitas 

kesehatan lainnya; 

j.  mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama; 

k.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

l.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

3. Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c.  menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang mutu dan 

akreditasi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan 

primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; 

e. melaksanakan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan 

kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; 

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan 

akreditasi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan 

primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; 

g. melaksanakan registrasi sarana kesehatan yang meliputi puskesmas, 

rumah sakit kelas C dan kelas D, praktek berkelompok, klinik umum 

dan spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga atau dokter gigi 

keluarga, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional, serta 

sarana penunjang yang setara; 
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h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

V.  Bidang Sumber Daya Kesehatan  

A.  Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:  

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, 

makanan dan minuman, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya 

manusia kesehatan; 

2. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, makanan dan 

minuman, alat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan;  

3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, 

makanan dan minuman, alat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;  

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan 

dan minuman, alat kesehatan fasilitas pelayan kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan; 

5.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang 

kefarmasian,makanan dan minuman, alat kesehatan fasilitas pelayan 

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

6. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan; dan  

7. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.  

B. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:  

1. Seksi Kefarmasian dan Makanan dan Minuman;  

2. Seksi Alat Kesehatan, Fasilitas Layanan Kesehatan dan  

    PKRT; dan 

3. Seksi Sumber Daya Manusia.  



26 
 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 

 

C. Uraian Tugas  

1) Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-           undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kefarmasian dan 

makanan dan minuman;  

e. menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan obat PKD, vaksin, 

reagen dan bahan habis pakai lainnya;  

f. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeriksaan 

mutu, pendistribusian, dan pengawasan perbekalan farmasi dan alat 

kesehatan;  

g. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan serta pengawasan 

keamanan pangan dan bahan berbahaya;  

h. melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan dan minuman 

industri rumah tangga;  

i. melaksanakan monitoring, dan pengawasan terhadap manajemen 

pengelolaan obat dan alat kesehatan di puskesmas, puskesmas 

pembantu, dan pos kesehatan keliling;  

j. melaksanakan pengelolaan kegiatan laik sehat pangan, IPRT, izin/ 

rekomendasi apotik dan toko obat;  

k. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi, 

penanggung jawab peredaran obat atau sediaan farmasi, NAPZA, 

kosmetik, obat tradisional, dan alat kesehatan di rumah sakit, 
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puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, toko obat, dan toko obat 

tradisional;  

l. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi 

terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi 

industri rumah tangga;  

m. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi 

terhadap minuman, dan sarana pengelola toko makanan,produksi 

industri rumah tangga; 

n. dan melaksanakan tugas lainyang diberikanoleh atasan sesuai 

dengan lingkup dan fungsinya. 

2) Seksi Alat Kesehatan, Fasilitas Layanan Kesehatan dan PKRT    

mempunyai tugas:  

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang alat kesehatan, 

fasilitas layanan kesehatan dan PKRT;  

e. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian pemanfataan alat 

kesehatan, fasilitas layanan kesehatan dan PKRT;  

f. melakukan perencanaan dan menyelenggarakan penyediaan dan 

pengelolaan alkes, fasilitas layanan kesehatan dan PKRT;  

g. melakukan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga /PKRT kelas I;  

h. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana 

kesehatan;  
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i. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penggunaan alkes, 

fasilitas layanan kesehatan dan PKRT;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitas layanan kesehatan 

dan PKRT;  

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup dan fungsinya.  

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas: 

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan 

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;  

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berpedoman kepada rencana strategis;  

d. melaksanakan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga 

kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan;  

2).  Sumber Daya. 

a) Sumber Daya Manusia. 

Berdasarkan data bulan Desember 2018 jumlah pegawai yang ada di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan Puskesmas se Kabupaten Solok 

sebayak 759 orang PNS dan 7 orang PTT. 

Klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural 

sebanyak 25 orang, Terdiri dari Pejabat Eselon II B sebanyak 1 Orang, 

,III/a 1 Orang, Pejabat eselon III/b 4 Orang, Pejabat Eselon IV/a 15 Orang 

dan Pejabat eselon IV/b 2 Orang Sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 

531 orang dan Staff Fungsional Umum sebanyak 76 orang. 

Jika diklasifikasi menurut Jabatan Fungsional  sebagai berikut : 

- Fungsional Dokter : 16 orang 
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- Fungsional Dokter Gigi : 13 orang 

- Fungsinal Bidan : 267 orang 

- Fungsinal Perawat : 132 orang 

- Fungsional Perawat Gigi : 17 orang 

- Fungsional Apoteker : 1 orang 

- Fungsional Farmasi : 20 orang 

- Fungsional Analis Kesehatan : 19 orang 

- Fungsional Nutrition : 24 orang 

- Fungsional sanitarian : 20 orang 

- Fungsional Rekam Medik : 2 orang 

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 

Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Solok antara lain : 

- Rumah Sakit Umum Pemerintah : 1 buah. 

- Puskesmas Non Perawatan : 11 buah. 

- Puskesmas Perawatan : 7 buah. 

- Puskesmas Pembantu : 86 buah. 

- Poskesri : 195 buah 

- Ambulance : 34 buah. 

- Posyandu : 600 buah. 

- Laboratorium Daerah : 1 buah. 

- Instalasi Farmasi Kesehatan : 1 buah 

 

d. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan 

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan 

dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi 

strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan derajad kesehatan di Kabupaten Solok  

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus 

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya. 
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e. Permasalahan Utama Dinas Kesehatan 

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok tahun 2016 s/d 2021 dibandingkan dengan target 

yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM) 

maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah 

sebagai berikut : 

• Angka Kematian Ibu dan Kematian bayi dan gizi buruk 

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

Angka Kematian Balita (AKABA) masih menjadi masalah di 

Kabupaten Solok (capaian tahun 2017 : Jumlah Kematian Ibu 

sebanyak 9 orang ; Jumlah Kematian bayi sebnayak 84 orang 

dan Jumlah kematian Balita sebanyak 10, sedangkan pada tahun 

2016 jumlah kematian ibu 11 orang dan kematian bayi 141 

sudah mengalami penurunan namun masih tetap menjadi 

prioritas masalah di Kabupaten S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

olok hal ini dapat di sebabkan oleh antara lain disebabkan 

masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih 

rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunyai 

kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan 

kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara 

lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir 

dengan berat badan rendah (BBLR), Pneumonia, Maningitis 

(encepalitis), sepsis, kelainan jantung , kelainan bawaan..  

Upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan AKABA dengan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED, 

namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal 

disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, 

belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih 

kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan 
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kesehatan di Kabupaten Solok jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk masih belum optimal, sehingga masih diperlukan 

optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan 

yang sesuai dengan standar. 

 

f. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 

2017, disusun sebagai berikut 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis oraganisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 

organisasi.  

 

BAB II : PERENCANAAN KINERJA  

Dalam Bab ini menjelasakan tentang ringkasan/ ikhtisar rencana 

kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2018 antara Bupati 

Solok dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 

Dalam Bab ini menjelasakan tentang ringkasan/ ikhtisar rencana 

kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2018 antara Bupati 

Solok dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

 

BAB IV. PENUTUP  

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk 

meningkatkan kinerja.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

A. Tujuan Perjanjian Kinerja 

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi 

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, 

dan kinerja Aparatur.  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur.  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan 

dan sanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja 

penerima amanah.  

5. Sebagai dasar dan penetapan sasaran kinerja pegawai 
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B. Rencana Kinerja tahunan 

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Kabupaten 

Solok  Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun 

setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : 

(a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang 

bersangkutan; 

(b). Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; 

dan 

Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran 

yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selama tahun 2018 

dengan indikator dan target capaiannya di bawah ini dan secara rinci disajikan 

dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran I. 

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

Tahun 2018 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

1  

Meningkatkan 

Kesehatan 

Masyarakat 

  

1 Angka kematian ibu  234/100.000 KH 

2 Angka kematian bayi 23/1000 KH 

2  

 Meningkatnya 

status gizi balita 

  

1 
Prevalensi Stunting pada anak dibawah 2 

tahun 
30,5% 

3 

 Menurunnya 

angka kesakitan 

dan kematian 

1   Prevalensi HIV < 1/100.000 Pddk 

2 Menurunnya Prevalensi Tuberculosis 147/100.000 KH 

3 Presentase cakupan imunisasi dasar 

lengkap pada bayi mencapai 80% 

92,5% 

4 Prevalensi Hipertensi 10,5 

5 Prevalensi Diabetes 1,8 
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C. Perjanjian Kinerja 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

1  

Meningkatkan 

Kesehatan 

Masyarakat 

  

1 Angka kematian ibu  234/100.000 KH 

2 Angka kematian bayi 23/1000 KH 

2  

 Meningkatnya 

status gizi balita 

  

1 
Prevalensi Stunting pada anak dibawah 2 

tahun 
30,5% 

3 

 Menurunnya 

angka kesakitan 

dan kematian 

1  Prevalensi HIV < 1/100.000 Pddk 

2 Menurunnya Prevalensi Tuberculosis 147/100.000 KH 

3 
Presentase cakupan imunisasi dasar 

lengkap pada bayi mencapai 80% 

92,5% 

4 Prevalensi Hipertensi 10,5 

5 Prevalensi Diabetes 1,8 

 

Program Anggaran Keterangan 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
Rp. 1.684.322.008 

DAU 

Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 6.000.000 DAU 

Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 
Rp. 35.480.000 

DAU 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perzinan kendaraan dinas/ 

operasional 

Rp. 11.000.000 
DAU 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 
Rp. 900.000 

DAU 

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 175.710.115 DAU 

Pemyediaan barang cetakkan dan 

penggandaan 
Rp. 41.000.000 

DAU 

Penyediaan komponen instlasi 

listrik/ penerangan bangunan 

kantor 

Rp. 5.000.000 
DAU 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 
Rp. 115.555.000 

DAU 

Penyediaan makanan dan minuman Rp. 77.775.000 DAU 
Rapat – rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 
Rp. 287.600.000 

DAU 

Penyediaan jasa pendukung 

admintrasi keamanan teknis 

perkantoran 

Rp. 261.000.000 
DAU 

Rapat – arapt koordinasi dalam 

daerah 
Rp. 667.301.893 

DAU 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
Rp. 490.008.990 

DAU 
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Pemeliharaan rutin/berkala sarana 

gedung kantor 
Rp. 79.100.000 

DAU 

Pemeliharaan rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ operasional 
Rp. 401.908.992 

DAU 

Pemeliharaan rutin / berkala 

peralatan dan perlengkapan kantor 
Rp. 9.000.000 

DAU 

Program Peningkatan Kapsitas 

sumber Daya Aparatur 
Rp. 115.900.000 

DAU 

Peningkatan sumber daya aparatur Rp. 115.900.000 DAU 
Program Peningkatan 

Pengembangan Sistim Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Rp. 83.000.000 
DAU 

Peningkatan pengembangan sitem 

pelaporan dan capaian kinerja dan 

keuangan 

Rp. 83.000.000 
DAU 

Program Obat dan Perbekalan 

Kesehatan 
Rp. 4.534.460.000 

DAU 

Pengadaan obat dan perbekalan 

kesehatan 
Rp. 4.398.859.000 

DAU 

Peningkatan Pemerataan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 
Rp. 65.101.000 

DAK 

Peningkatan mutu pelayanan 

farmasi komunitas dan Rumah 

Sakit 

Rp. 70.500.000 
DAU 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
Rp. 56.907.206.135 

DAU dan DAK 

Pemeliharaan dan pemulihan 

kesehatan  
Rp. 91.400.000 

DAU 

Pengadaan, peningkatan dan 

perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya 

Rp. 10.965.990.171 
DAK dan DAU 

Revitalisasi Sistem Kesehatan Rp. 3.700.482.296 DAK 

Peningkatan kesehatan 

masyarakat 
Rp. 218.307.500 

DAU 

Peningkatan pelayanan kesehatan 

bagi pengungsi korban bencana 
Rp. 62.854.000 

DAU 

Peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah 

kesehatan 

Rp. 89.000.000 
DAU 

Penyediaan biaya operasional dan 

pemeliharaan 
Rp. 2.822.900.000 

DAU 

Penunjang operasional UPT Rp. 3.722.805.000 DAU 

Penunjang operasional UPT/ 

Kapasitas JKN 
Rp. 18.517.948.168 

PAD 

Bantuan Operasional Kesehatan Rp. 10.086.982.000 DAK 
Jaminan persalinan Rp. 3.850.960.000 DAK 

Dukungan operasional manajemen 

BOK  
Rp. 752.202.000 

DAK 

Pelayanan Kesehatan Jiwa Rp. 101.280.000 DAU 

Pencegahan, Pengendalian dan 

Penyalahgunaan Napza 
Rp. 124.095.000 

DAU 
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Penunjang operasional UPT/ Non 

Kapitasi 
Rp. 1.800.000.000 

PAD 

Program Pengawasan Obat dan 

Makanan 
Rp. 28.000.000 

DAU 

Peningkatan pengawasan 

keamanan pangan dan bahan 

berbahaya 

Rp. 28.000.000 
DAU 

Program promosi kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
Rp. 330.800.000 

DAU 

Pengembangan media promosi dan 

Informasi sadar hidup sehat 
Rp. 243.000.000 

DAU 

Penyuluhan masyarakat pola hidup 

sehat 
Rp. 37.800.000 

DAU 

Program Perbaikan gizi 

Masyarakat 
Rp. 201.682.500 

DAU 

Penanggulangan KEP, anemia gizi 

besi,GAKY,kurang vitamin A dan 

kekurangan zat gizi mikro lainnya 

Rp. 69.182.500 
DAU 

Pemberdayaan masyarakat untuk 

pencapaian keluarga sadar gizi 
Rp. 132.500.000 

DAU 

Program pengembangan 

lingkungan sehat 
Rp. 618.370.000 

DAU 

Pengkajian pengembangan 

lingkungan sehat 
Rp. 569.970.000 

DAU 

Penyuluhan menciptakan 

lingkungan sehat  
 Rp. 87.800.000 

DAU 

Program pencegahan 

penanggulangan penyakit menular 
Rp. 739.526.500 

DAU 

Penyemprotan/ Fogging sarang 

nyamuk 
Rp. 40.715.000 

DAU 

Pelayanan pencegahan 

penanggulangan penyakit menular 
Rp. 95.400.000 

DAU 

Peningkatan Imunisasi Rp. 107.670.000 DAU 

Peningkatan Surveilance dan 

Epidemiologi dan Penanggulangan 

wabah 

Rp.10.200.000 
DAU 

Program Standarisasi Pelayanan 

Kesehatan 
Rp. 1.664.000.000 

DAU 

Pengendalian/ pengawasan 

pelayanan kesehatan puskesmas 

dan jaringannya 
Rp. 1.664.000.000 

DAU 

Program Pengadaan, peningkatan 

sarana dan prasarana Rumah 

Sakit/ rumah sakit Jiwa/ rumah 

sakit paru – paru/ rumah sakit 

mata 

Rp. 6.042.057.000 

DAK 

Pengadaan alat – alat kesehatan 

rumah sakit 
Rp. 6.042.057.000 

DAK 

Program pemeliharaan sarana dan 

prasarana rumah sakit/ rumah 

sakit jiwa/ rum,ah sakit paru –

Rp.100.000.000 
DAU 
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paru/ rumah sakit mata 

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah 

sakit 
Rp. 100.000.000 

DAU 

Program Kemitaraan Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 
Rp. 5.491.250.000 

DAU 

Kemitraan asuransi kesehatan 

masyarakat 
Rp. 5.491.250.000 

DAU 

Program Pengawasan dan 

Pengendalian kesehatan makanan 
Rp. 154.600.000 

DAU 

Pengawasan dan pengendalian 

kesehatan makanan hasil produksi 

rumah tangga 

Rp. 154.600.000 
DAU 

Program Pengembangan, 

peningkatan, Pemanatapan, 

Pengelolaan Data dan SIK 

Rp. 67.785.000 
DAU 

Sistem Informasi Kesehatan Rp. 67.785.000 DAU 

Program pencegahan 

penanggulangan penyakit tidak 

menular 

Rp. 161.800.000 
DAU 

Pelayanan pencegahan 

penanggulangan penyakit tidak 

menular 

Rp. 161.800.000 
DAU 

Program Peningkatan Pelayanan  Rp. 15.242.275.897 BLUD 

Kegiatan Pelayanan Rp. 15.242.275.897 BLUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan 

Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang 

digunakannya .  

Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok  

Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan setidaknya 

terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu: 

1. Sasaran 1 ( Sasaran 1 Pada Tujuan 1 ) : Meningkatkan kesehatan 

masyarakat 

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 tujuan 1 di maksud 

maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Meningkatkan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angka Kematian 

Ibu 

237/100.000 

KH 

234/100.000 

KH 

58/100.000 

KH 

131/ 100.000 

KH 
150 120,1 

Menurunnya 

jumlah kematian 

bayi 

24/1000 KH 23/1000 KH 
14/1000 

KH 
9 / 1000 KH 145 160,8 

Menurunnya 

Prevalensi 

Stunting pada 

anak di bawah 2 

tahun 

35 32,5 39,90 30,5 86 106,1 
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Pada sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok memakai rumus :  

 

a). Angka Kematian Ibu 

Pada sasaran 1 dengan Indikator Angka Kematian Ibu memakai rumus :  

 

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

     

 Dikabupaten Solok tahun 2017 jumlah kematian ibu sebesar 4 kasus, 

terjadi   peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10 kasus. Audit Maternal 

Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau 

kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau 

kematian serupa dimasa yang akan datang. 

Tabel Anga Kematian Ibu 3 Tahun terakhir 

No IKU Satuan 

Target Realisasi %Capaian Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 

Angka 

Kematia

n Ibu 

Per 

100.00

0 KH 

246 237 234 172 58 131 148,9 150 120,1 225 112,8 

 

Kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 11 kematian atau AKI sebesar 172 

per 100.000 kelahiran hidup, menurun secara signifikan dibanding tahun 2017 

sebanyak 4 kasus kematian ibu atau AKI sebesar 24,47 per 100.000 kelahiran 

hidup, dan terjadi Peningkatan Kematian Ibu pada Tahun 2018 yaitu 10 Orang 

atau 55,98 % dan telah mencapai target Nasional  sebesar 306 per 100.000 

kelahiran.Pencapaian AKI ini telah mencapai target Kabupaten Solok sebesar 

234 /100.000 KH .  

Selanjutnya kecenderungan AKI pada tiga  tahun terakhir disajikan pada 

gambar  berikut ini. 
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Gambar 3.1 Angka kematian Ibu serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 - 2018 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 

 

Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi. 

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) 

yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat 

dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis 

kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut 

sebagian besar disebabkan Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) pada 

umumnya disebabkan karena perdarahan 4 orang, eklamsi 2 orang dan 4 

orang disebabkan karena adanya faktor lain (akibat tidak langsung) yaitu 

kanker payudara stadium IV, Diabetes Militus, Allo, Carionic Crsinoma. 80% 

Kematian Ibu terjadi di RS. untuk itu Hasil audit penyebab kematian ibu 

tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan 

petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu 

hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga 
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menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric. 

Disamping itu juga dilatarbelakangi rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat 

pendidikan, kedudukan dan peran perempuan, Faktor sosial budaya dan faktor 

transportasi, yang kesemuanya berpengaruh pada munculnya dua keadaan 

yang tidak menguntungkan yaitu :  

1. Tiga terlambat ( Terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil 

keputusan, terlambat dan terlambat fasilitas pelayanan kesehatan ) 

2. Empat Terlalu ( terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, 

terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan) 

Dinas Kesehatan sudah mencapai target.  Berbagai upaya untuk 

mencapai target tersebut banyak dilakukan. Perhatian khusus harus 

diberikan terhadap peningkatan kesehatan ibu termasuk bayi baru 

lahirnya adalah dengan melaksanakan berbagai upaya percepatan 

penurunan AKI 

Terobosan untuk percepatan penurunan AKI adalah : 

a. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) yaitu kegiatan yang di fasilitasi oleh bidan dalam rangka 

meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam 

merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam 

mengahadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, 

bersalin dan nifas. 

b. Dilakukan Pembinaan Kemitraan Bidan dan Dukun. Pada tahun 

2018 dilaksanakan di 1 nagari yaitu Nagari Simpang Tanjung Nan 

IV 

c. Adanya Jaminan Persalinan  

Pada tahun 2018 komplikasi kebidanan yang mendapat 

penanganganan sebanyak 1.628, tersedia 14 RTK dan 

pelaksanaan SHK sebanyak 448 bayi. Rumah sakit yang 

bekerjasama adalah RSUD Solok, RSUP M Djamil Padang dan 

RSUD Arosuka. 
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d. Meningkatkan kompetensi bidan jorong melalui diklat dan bimtek 

e. Menindaklanjuti hasil audit maternal perinatal 

f. Meningkatkan kerjasama dengan RS dalam hal sistem rujukan. 

 

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Ibu 

adalah : 

No IKU Program / Kegiatan 

1 Angka Kematian Ibu 

Program Upaya Kesehatan Masyarakt 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan 

Penanggulangan Masalah Kesehatan 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

dengan Kegiatan Jaminan Persalinan 

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan 

puluh sembilan juta rupiah) Dengan Realisasi Rp. 71.316.500 

2. Jaminan Persalinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

3.850.960.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan 

ratus enam puluh ribu rupiah) Dengan Realisasi Rp.2.978.775.965 

b). Angka Kematian Bayi 

Pada sasaran 1 dengan Indikator Angka Kematian Bayi memakai rumus 

:  

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB), tidak jauh berbeda, yaitu 32 per 

1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012) dan terjadi stagnansi penurunan bila 
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dibandingkan dengan (SDKI, 2007) yaitu 34 per 1000 kelahiran hidup. 

kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 84 kasus, pada tahun 2018 

terjadi penurunan menjadi menjadi 66 kasus.  

Tabel Angka Kematian Bayi 3 Tahun terakhir 

No IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% 

Capaian 

Renstra 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2 Menurun

nya 

jumlah 

kematian 

bayi 

Per 

1000 

KH 
25 24 23 14 12 9 144 145 160,8 20 130 

Pencapaian AKB pada tahun 2018 sudah melebihi target dengan realisasi 

230%, dan mengalami Peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 

2017 sebesar 55 %. Dan telah mencapai target Nasional 24 /1000 KH. Angka 

kematian bayi pada tahun 2018 sebagian besar di sebakan oleh BBLR 

sebanyak 12 orang, Asphiksia 5 orang dan Kelainan bawaan 5 orang. Program 

yang telah dilakukan pada tahun 2018 untuk menurunkan Angka Kematian 

Bayi Adalah dengan melaksanakan Audit maternal perinatal 5 puskesmas, 

audit medik KB 2 kali, pemantapan P4K 10 nagari, pembinaan kemitraan bidan 

dan dukun 1 kali, pertemuan evaluasi program kesga 4 kali. 

Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada 3  tahun terakhir dari tahun 2016 

– 2018  disajikan dalam gambar berikut ini. 

Gambar 3.2 Angka kematian Bayi serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018 

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018

Target

Realisasi



44 
 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 

 

Gambar ini memperlihatkan kecenderungan penurunan AKB dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya.  

Tujuan Angka Kematian Neonatal 12 per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka 

Kematian Balita 25 per 1.000 Kelahiran Hidup. RPJMN 2015-2019 dan AKB : 

24/100.000 KH.  

Salah satu upaya terobosan untuk percepatan penurunan AKB adalah : 

1. Peningkatan Kulitas Pelayanan ANC (Ante Natal Care) pada Ibu 

Hamil dan Deteksi Dini Resiko Tinggi pada Ibu Hamil terutama 

Bumil KEK 

2. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

yaitu kegiatan yang di fasilitasi oleh bidan dalam rangka 

meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam 

merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam 

menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, 

bersalin dan nifas. 

3. Peningkatan SDM khususnya petugas jorong dalam penanganan bayi 

dengan BBLR dan Asphiksia. 

Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan telah membentuk 8 Nagari P4K yaitu, 

Nagari Koto Hilalang, Nagari Koto Anau, Nagari Salayo Tanang, Nagari 

Paninjauan, dan pada tahun 2018 terbentuk 6 Nagari P4K yaitu, Nagari 

Taruang-Taruang, Nagari Saok laweh, Nagari Jawi-Jawi, Nagari Salayo, 

Nagari Koto Sani dan Nagari Talang Babungo. 
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Kegiatan Workshop Konselor Menyusui.  

 

 

No IKU Program / Kegiatan 

1 
Angka Kematian Bayi 

 

Program Upaya Kesehatan Masyarakt 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan 

Penanggulangan Masalah Kesehatan 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

dengan Kegiatan Jaminan Persalinan 
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Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- 

(Delapan puluh sembilan juta rupiah) Dengan Realisasi Rp. 

71.316.900 

2. Jaminan Persalinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

3.850.960.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta 

sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Dengan Realisasi 

Rp.2.978.775.965 

c). Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak Baduta ( bawah 

dua tahun) 

Pada sasaran 1 dengan Indikator Prevalensi Stunting ( pendek dan 

sangat pendek pada anak Baduta ( bawah dua tahun) memakai rumus :  

 

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Status gizi buruk Balita pada tahun 2018 sebanyak 7 Orang  dan semuanya 

mendapat perawatan 

Tabel Prevalensi Stunting pada anak di bawah 2 tahun 3 Tahun terakhir 

No IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% 

Capaian 

Renstra 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3 

Menurun

nya 

Prevalen

si 

Stunting 

pada 

anak di 

bawah 2 

tahun 

% 37,5 35 32,5 27,70 39,90 30,50 126,1 86,0 106,2 24 72,92 
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Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak Baduta ( bawah 

dua tahun) pada tahun 2018 belum  mencapai target dengan realisasi 30,50%, 

dan mengalami penurunan  dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 

sebesar 27,70% Dan masih jauh dari target  target Nasional 28% . penyebab 

dari tinggi angka stunting ini dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak 

langsung.  

Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan 

kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola 

konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh 

sumber daya manusia, eknonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. 

Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur 

politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya 

yang ada  

Stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan 

makanan, berat badan lahir, dan keadaan kesehatan; faktor rumah tangga yang 

meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur 

keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan; serta faktor 

lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan 

layanan kesehatan.  

Kecenderungan Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak 

Baduta ( bawah dua tahun)  pada 3  tahun terakhir dari tahun 2016 - 2018 

disajikan dalam gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 



48 
 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 

 

Gambar 3.3 Angka Prevalensi Stunting  serta target di Kabupaten Solok 

 Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 

 

Gambar ini memperlihatkan masih naik turunnya Prevalensi Stunting di 

Kabupaten Solok  

Prevalensi kurang gizi balita tahun 2018 berdasrakan hasil survei 

PSG ( Pemantauan status gizi) sebesar 30,5%, meningkat dari Tahun 

2017 sebesar 17,3%, Indikator kurang gizi balita diukur berdasarkan 

berat badan menurut umur secara keseluruhan pada Balita 0-59 Bulan. 

Pemantauan pertumbuhan Balita belum berjalan secara maksimal 

dikarenakan D/S hanya sebesar 85,5% (berdasarkan sasaran Riil) dan 

masih dibawah target yaitu 87%. Tahun 2018 telah dilakukan pemberian 

PMT berupa biskuit bantuan pemerintah pusat untuk Balita dengan 

indikasi kurus  oleh Puskesmas tapi hanya untuk Balita Sangat kurus 

sekali (gizi buruk) dengan jumlah yang sangat terbatas, untuk itu 

diminta agar disiapkan anggaran untuk PMT Balita dengan indikasi 

kurus dan sangat kurus sehingga permasalahan kekurangan gizi balita 

dapat diatasi di Kabupaten Solok. 

Prevalensi Stunting pada anak di bawah 2 Tahun menurun pada 

tahun sebelumnya sebesar 9% dimana tahun 2017 sebesar 39,90% dan 

di tahun 2018 sebesar 30.5%. Indikator stunting diukur berdasarkan 

Tinggi Badan menurut Umur pada Balita usia 0-23 Bulan. Stunting 
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disebakan oleh kekurangan gizi yang bersifat kronis. Untuk itu 

intervensi mencegah stunting adalah dengan mengoptimalkan program 

1000 HPK ( Hari Pertama Kehidupan, mulai dari janin sampai anak 

berusia 2 tahun. Program 1000 HPK perlu di dukung oleh lintas 

program secara terintegrasi. Target dan Capaian Angka stunting pada 

balita di Kabupaten Solok dibanding dengan angka Prevalensi Stunting 

Propinsi Sumatera Barat masih tinggi.  

Terobosan untuk tahun 2019 dalam mengatasi stunting ini adalah : 

1. Pemberian bayi dan anak Balita (PMBA) 

Pemberian Makanan Bayi dan Anak sesuai standar emas 

yaitu Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, MP-ASI 

dan ASI sampai dengan 2 tahun atau lebih masih menjadi 

tantangan di Indonesia, salah satu strategi untuk 

memperluas cakupan pemberian makan bagi bayi anak 

sesuai standar adalah melalui pelatihan PMBA di tingkat 

masyarakat. 

Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia dua 

tahun merupakan salah satu upaya mendasar untuk 

menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang sekaligus 

memenuhi hak.  Menurut World  Health Organization 

(WHO)/ United Nations Children’s Fund (UNICEF), lebih 

dari 50 %  kematian anak balita terkait dengan keadaan 

kurang gizi, dan dua pertiga diantara kematian tersebut 

terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat 

pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi 

menyusu dini dalam satu jam pertama setelah lahir dan 

pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat 

diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh 

lemah, sering sakit dan gagal tumbuh.  Oleh karena itu 
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upaya mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi dan 

anak balita melalui pemberian makanan bayi dan anak yang 

baik dan benar, menjadi agenda penting demi 

menyelamatkan generasi masa depan. 

Tujuan kegiatan Wordshop PMBA ini adalah Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan Kader dalam upaya 

peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang 

dan kelangsungan hidup anak, melalui pemberian makan 

usia 0 – 24 bulan dengan optimal. 

Pada tahun 2018 terlaksana Workshop PMBA terhadap 38 

kader pada 6 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung 

Bingkung, Paninggahan, Sungai Lasi, Jua Gaek, Selayo, 

Singkarak.  

2. Pemantauan tumbuh kembang pada Balita. 

Anak-anak yang mengalami masalah stunting akan memiliki 

fisik dengan postur tubuh yang lebih pendek ketimbang anak-

anak diusia yang sama dengannya. Oleh sebab itu sangat 

penting sekali bagi kamu sebagai orang tua dalam memantau 

tinggi badan serta berat badan si buah hati secara rutin ke 

posyandu atau klinik-klinik anak. Hal ini bertujuan untuk bisa 

mengetahui lebih awal tentang apakah si kecil mengalami 

gangguan pertumbuhan atau tidak. 

3. Meningkatkan Akses Sanitasi Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang tidak bersih bisa menjadi tempat yang 

sangat nyaman bagi kuman penyebab penyakit perkembang 

biak disana. Dan hal seperti ini tentu saja memberikan 

peningkatan resiko anak terinfeksi penyakit, misalnya saja 

diare. Diare merupakan salah satu faktor ke3 dari penyebab 

anak mengalami stunting. Oleh sebab itu jagalah selalu 

https://yuklihat.com/tag/tinggi-badan/
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kebersihan lingkunganmu, karena ini merupakan salah satu 

cara mencegah anak stunting. 

No IKU Program / Kegiatan 

1 

Prevalensi Stunting ( 

pendek dan sangat 

pendek) pada anak 

Baduta ( bawah dua 

tahun) 

Program Perbaikan Gizi masyarakat 

Kegiatan Penanggulangan kurang 

energi protein (KEP), anemia gizi besi, 

gangguan akibat kurang yodium 

(GAKY), kurang vitamin A dan 

kekurangan zat mikro lainnya 

Program Perbaikan Gizi masyarakat 

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 

untuk pencapaian keluarga sadar gizi 

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro 

lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.182.500,0,- (Enam puluh 

sembilan juta seratus elapan dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi 

Rp. 48.581.300 

2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta 

lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 91.735.500 
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2. Sasaran 2 ( sasaran 2 pada tujuan  1 ): Menurunnya Angka Kesakitan 

dan Kematian. 

Capaian Kinerja pada sasaran 2 ( sasaran 2 pada tujuan 1 ) dapat dilihat 

sebagai berikut:  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target Realisasi Capaian Kinerja 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Menurunnya 

Angka Kesakitan 

dan Kematian 

 Prevalensi HIV <1 / 

100.000 

Pddk 

<1 / 

100.000 

Pddk 

7/ 

100.000 

Pddk 

2 / 

100.000 

Pddk 

-500 % 0 % 

Prevalensi 

Tuberculosis per 

100.000 Pddk 

186/ 

100.000 

pddk 

179/ 

100.000 

pddk 

93/ 

100.000 

pddk 

147/ 

100.000 

pddk 150 120,1 % 

Presentase 

cakupan 

imunisasi dasar 

lengkap 

mencapai pada 

bayi 80% 

85% 92,5% 80,3% 78% 91,76% 84,32% 

Prevalensi 

Hipertensi 
10,5 10,5 4,78 8,9 155,2 115,2 

Prevalensi 

Diabetes 
1,8 1,8 1,01 1,76 143,8 102,2 

 

a). Prevalensi HIV 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Prevalensi HIV memakai rumus :  

 

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Prevalensi HIV-AIDS sebesar <1/100.000 Penduduk  dengan target 

yang sama yaitu <1/100.000 Penduduk  realisasi kinerja 100% 

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses 

pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial 

(umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan 

pengobatan kasus, serta peningkatan pengetahuan komprehensif 

tentang HIV pada kelompok potensial. Hasil kegiatan pengendalian 

HIV-AIDS tahun 2018 
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antara lain cakupan KIE pada kelompok kunci (kelompok pekerja seks 

dan pengguna Narkoba) sebesar 100%. Cakupan KIE pada kelompok 

rentan (usia 15-24 tahun) sebesar 100% dan cakupan VCT pada 

kelompok kunci sebesar 100%. Kasus HIV-AIDS pada tahun 2017 

sebanyak 29 kasus, dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 9 orang. 

Tabel Prevalensi HIV  3 Tahun terakhir 

No IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian (%) Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 

Prevalen

si HIV 

Per 

100.0

00 

pddk 

<1 <1 <1 2 7 2 0 -500 0 <1 0 

 

Di Sumatera Barat  Daerah Kabupaten Solok berada di Peringkat dua pada 

kasus HIV .namun hal ini belum dikatakan kinerja Dinas Kesehatan tidak baik 

tapi Petugas sudah menjalankan tugasnya dengan melakukan Edukasi ke 

masyarakat sehingga  banyak kelompok yang beresiko memeriksakan 

kesehatnnya.  

Gambar 3.4 Prevalensi HIV serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 
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Gambar ini memperlihatkan masih meningkatnya Prevalensi HIV di Kabupaten 

Solok  

Permasalahan yang ada : 

1) Sulitnya dilaksanakan penjaringankasus HIV – AIDS Terutama pada 

kelompok LGBT 

2) Kurang terlaporkannya kasus IMS (infeksi Menular Seksual) 

3) Masih kurangnya SDM petugas kesehatan dalam melakukan 

penjaringan kasus 

4) Penjaringan kasus tidak didukung oleh dana yang cukup 

5) Masih kurangnya penyuluhan kesehatan remaja ke sekolah 

 

Kegiatan yang dilkasanakan untuk HIV : 

1) Pemeriksaan semua Ibu Hamil sebagai kelompok beresiko 

2) Pemeriksaan seluruh penderita TBC untuk mengetahui status HIV 

3) Pemeriksaan masyarakat yang memiliki faktor resiko tertular HIV 

4) Pemeriksaan Klien Panti Sosial Andam Dewi bersama dengan 

Propinsi 

5) Pelatihan PDPV HIV ( Perawatan Dukungan Pengobatan HIV ) untuk 

Puskesmas Selayo 

6) Melakukan Pengembangan LKB HIV ( Layanan Komprehensif 

Berkesinambungan HIV) 

7) Kegiatan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 

8) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular  

9) Kegiatan Imunisasi (  (termasuk Pelayanan Kesehatan Haji) 

10) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban 

bencana 

11) Kegiatan pencegahan penenggulangan penyakit tidak menular 

12) Kegiatan pencegahan penanggulangan penyakit menular 
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Terobosan untuk tahun 2019 untuk prevalensi HIV  adalah : 

1. Meningkatnya SDM Pengelola Program HIV dalam rangka 

penjaringan Kasus  

2. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat kepada masyarakat 

khusunya pada kelompok beresiko tinggi 

3. Melakukan penjaringan kasus secara aktif pada kelompok 

beresiko tinggi  

4. Membentuk klinik IMS 

No IKU Program / Kegiatan 

1 Prevalensi HIV Program Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Menular  

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 95.400.000, dengan realisasi Rp. 

76.252.100 

b). Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Prevalensi Tuberculosis memakai 

rumus :  

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Pada Tahun 2018 ditemukan penderita TB paru sebnyak 551 Orang  ini 

masih di bawah target yaitu 658 orang hal ini disebabkan oleh  Angka 

kesembuhan pengobatan TBC dari tahun ke tahun terus mengalami 
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peningkatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

adalah peningkatan status gizi penderita TB, penerapan strategi DOTS, 

dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter 

dan apotik). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam 

minum obat TB. 

Tabel Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk  3 Tahun terakhir 

 

N

o 

IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3 

Prevalensi 

Tuberculo

sis per 

100.000 

penduduk 

Per 

100.0

00 

pddk 

194 186 179 99 93 143 148,9 150 120,1 164 112,8 

 

Penurunan prevalensi dari tahun sebelumnya di sebabkan oleh 

1. Turn Over petugas UPK yang telah dilatih 

2. Penurunan dana Program TBC dari GF-ATM 

3. Masih kurangya dukungan masyarakat, LSM, pihak swasta dalam 

penanggulangan TB 

4. Tidak terintegrasi kegiatan penanggulangan TB dengan lintas 

program terkait seperti gizi, kesling dan Yankes 

5. Pengendalian dan pengawasan pengobatan dari petugas yang 

belum maksimal 

6. Penemuan kasus yang sangat tergantung pada keberadaan 

petugas laboratorium 

7. Kemampuan dan kemauan senagai petigas yang belum maksimal 

dalam hal menjaring kausu TBC 

8. Kurangnya kegiatan – kegiatan masyarakat dalam penemuan 

kasus TBC 
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Gambar 3.5 Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk   

serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 

 

Gambar ini memperlihatkan masih naik turunnya Prevalensi Stunting di 

Kabupaten Solok  

Alternatif Pemecahan masalah : 

a. Masalah CDR yang rendah 

• Melakukan kegiatan penjaringan terduga TBC melalui 

kegiatan ketuk pintu TBC dan sweeping, yang dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan PIS PK 

• Sosialisasi program TOSS TB pada beberapa nagari 

• Advokasi program TBC ke lintas sektor yakni kepada 

aparatur kecamatan, nagari, bundo kanduang dan BMN, 

yang juga dilaksanakan pada 8 kecamatan 
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• Meningkatkan promosi aktif melalui penyuluhan 

terutama pada nagari nagari yang dicurigai sebagai 

daerah kantong TB 

b. Masalah konversi dan kesembuhan yang relatif rendah 

• Pemberian makanan tanbahan bagi penderita penyakit 

kronik melalui anggaran di Puskesmas 

• Memberikan penyuluhan pada penderita maupun PMO 

sebelum penderita makan obat dan sewaktu penderita 

menambah obat 

• Setiap petugas Pustu maupun Polindes dilibatkan 

sebagai PMO 

• Pemberdayaan PMO dan Pemiliuhan PMO yang tepat 

utnuk setiap penderita yang diobati 

• Pengendalian keteraturan dan pengawasan pengobatan 

penderita dengan melakukan kunjungan rumah 

• Pembuatan fiksasi dan pewaraan secara bersama bisa 

di benahi/ diperbaiki 

• Meningkatkan manajemen kinerja laboratorium. 

 

No IKU Program / Kegiatan 

1 Prevalensi 

Tuberculosis 

Program Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Menular  

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 95.400.000, dengan realisasi Rp. 76.252.100 
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c). Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai pada bayi 80% 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Persentase cakupan imunisasi dasar 

lengkap mencapai pada bayi 80% memakai rumus :  

 

Capaian  = Realisasi   X 100 

      Target 

 

 

Pada Tahun 2018 persentase Cakupan Imunisasi 78 % hal ini disebakan 

adanya Program Imunisasi Measles Rubella (MR) yang mengakibtkan 

menurunnya Imunisasi dasar. Masyarakat Kabupaten Solok terpengaruh 

dengan beredarnya isu imunisasi haram tapi untuk mengatasi hal ini 

telah dilakukan Kampanye Imunisasi MR Kepada Ulama, Kader- kader, 

masyarakat serta Lintas program dan Lintas Sektor yang terkait 

 

Tabel Persentase Cakupan Imunisasi Dasar lengkap  

pada bayi mencapai 80% 3 Tahun terakhir 

 

 No IKU 
Sat

uan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3 

Persentase 

Cakupan 

Imunisasi 

Dasar 

lengkap 

pada bayi 

mencapai 

80% 

% 80 85 93,0 74,60 80.31 78 93,2 94,4 83,8 95 82,1 

 

Pada tahun 2017 Capaiannya sudah 94,4% dan sudah mengalami peningkatan 

pada tahun 2016 yaitu sebesar 80% hal ini disebabkan oleh : 

1) Masih ada Puskesmas dengan cakupan rendah karena sasaran yang 

ada lebih sedikit dibandingkan sasaran proyeksi dari pusdatin 
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2) Masih ada Puskesmas yang merupakan daerah sulit di jangkau 

sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan imunisasi rutin setiap 

bulannya 

3) Belum semua masyarakat memiliki rasa kepedulian yang penuh akan 

kesehatan anak dan arti penting imunisasi 

4) Adanya isu haram vaksin MR yang berkembang di masyarakat 

sehingga sangat sulit untuk memberikan keyakinan kepada 

masyarakat akan pentingnya Imunisasi MR 

5) Adanya isi tentang dampak buruk dari vaksin MR 

6) Masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam 

pelaksanaan imunisasi MR 

7) Tenaga/ korim kebanyakan tugas rangkap 

8) Tingkat kinerja kader yang belum maksimal, dimana kader tidak 

terlalu mementingkan untuk membawa sasaran ke posyandu 

Gambar 3.6 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar lengkap  

pada bayi mencapai 80%    serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 
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Permasalahan yang ada untuk kegiatan imunisasi : 

Alternatif Pemecahan masalah : 

1) Sudah dilakukan pendataan sasaran reel tiap puskesmas, namun 

belum seluruh puskesmas mengirimkan data sasaran reelnya, agar 

dapat diajukan penggunaan sasaran reel untuk tahun berikutnya 

2) Telah dilakukan sosialisasi dan Bimtek program Imunisasi bagi 

dokter, bidan koordinator, pemegang program imunisasi puskesmas, 

dan bidan desa, agar puskesmas dapat memberikan informasi 

kepada amasyarakat akan arti imunisasi terutama imunisasi MR 

3) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi seluruh pemerintah kab. 

Solok, serta advokasi PKK< GOW dan Bundo Kanduang se 

kabupaten solok untuk mengsukseskan pelaksanaan Imunisasi MR 

4) Terkait Isu haram dan isu damapk negatif vaksin MR sudah 

dilakukan sosialisasi yang maksimal mulai dari kabupaten sampai 

ketingkat Pos Pelayanan Imunisasi MR 

5) Memberikan suart himbauan, surat edaran dan instruksi Bupati solok 

kepada semua lapisan terkait pelaksanaan Imunisasi MR 

6) Dinas Kesehatan bersama petugas Puskesmas telah melaksanakan 

kegiatan pelayanan daerah sulit atau SOS yang di danai dari GAVI 

sehingga daerah sulit dapat di berikan pelayanan kesehatan dan 

imunisasi 

7) Dilakukan pelatihan imunisasi bagi pemegang program imunisasi 

Puskesmas (difasilitasi Dinkes Provinsi) 

8) Korim tidak memegang tanggung jawab  program lebih dari 2 

program, sehingga korim memiliki banyak waktu untuk lebih fokus 

pada keberhasilanprogram imunisasi. 

9) Telah dilakukan refresing kader oleh puskesmas agar kader dapat 

meningkatkan kembali kinerjanya. 

10) Telah dibentuk KOMDA KIPI Kabupaten Solok pada bulan juli tahun 

2018 
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11) Dilakukan kegiatan inovatif berupa pemberian sertifikat IDL dan 

Wisuda IDL, untuk meningkatkan minat masyarakat datang ke 

posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khusunya 

imunisasi.  

 

No IKU Program / Kegiatan 

1 Persentase cakupan 

imunisasi dasar lengkap 

mencapai pada bayi 

80% 

Program Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

Kegiatan Peningkatan Imunisasi  

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Pencegahan Peningkatan Imunisasi dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 107.670.000 dengan realisasi Rp. 106.284.175 

d). Prevalensi Hipertensi 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Prevalensi Hipertensi memakai rumus 

:  

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Pada Tahun 2018 Prevalensi Hipertensi Sudah melebihi target 10,5 

dengan realisasi 8,9% hal ini disebabkan oleh Sosialisasi nagari PTM  

hal ini untuk menginformasikan dan mendapatkan dukungan dari 

pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program pencegahan dan 

penanggulangan PTM di nagari.    
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Tabel Prevalensi Hipertensi  3 Tahun terakhir 

 No IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

4 

Prevale

nsi 

Hiperte

nsi 

% 10,5 10,5 10,5 3,6 4,7 8,9 165,7 155,2 115,2 10,5 115,2 

 

Prevalensi hipertensi sudah mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir 

dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

skrenning Kesehatan di Posbindu setiap bulan. 

Permasalahan yang ada : 

1) Pemahanan konsep pelaksanaan Posbindu 

Pelaksanaan Posbindu yang dilakukan puskesmas saat ini hanya 

menunggu dari puskesmas, karena itu perlu melakukan sistem jemput 

bola untuk meningkatkan capaian 

2) Koordinasi lintas program 

Kurangnya koordinasi lintas program terkait pelaksanaan posbindu 

PTM. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu kerjasama tim dan keterlibatan 

program lain yang terkait sehingga dapat mencapai hasil yang lebih 

optimal 

3) Masih kurangnya sosialisasi tentang penyakit tidak menular dan 

pelaksanaan posbindu PTM. Masih kurangnya sosialisasi tekait kegiatan 

posbindu PTM di masyarakat serta manfaat yang didapatkan dalam 

mengkikuti kegiatan Posbindu PTM 

4) Dukungan dari pemangku kebijakan dan lintas sektor terkait. 

Masih kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan terkait kegiatan 

PTM dan lintas sektor terkait baik dari segi ketersediaan anggaran, 

sarana/ prasarana dan keterbatasan SDM 
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Gambar 3.7 Prevalensi Hipertensi  serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 

 

Permasalahan yang ada untuk kegiatan Hipertensi : 

Upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian 

Hipertensi di antaranya, pertama meningkatkan promosi kesehatan 

melalui KIE dalam pengendalian Hipertensi dengan perilaku 'CERDIK'. 

Kedua meningkatkan pencegahan dan pengendalian Hipertensi berbasis 

masyarakat dengan 'Self Awareness' melalui pengukuran tekanan darah 

secara rutin. Ketiga, penguatan pelayanan kesehatan khususnya 

Hipertensi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti: 

meningkatkan akses ke Fasilitas Kesehatah Tingkat Pertama (FKTP), 

optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan.  
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Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Pencegahan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.800.000 dengan realisasi 

Rp. 148.324.900 

 

e). Prevalensi Dibetes Melitus 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Prevalensi Dibetes Melitus memakai 

rumus :  

 

Capaian  = Target – ( Realisasi – Target)  X 100 

      Target 

 

 

Pada Tahun 2018 Prevalensi Diabetes Melitus Sudah melebihi target 

70,1 dengan realisasi 81,2% hal ini disebabkan oleh Sosialisasi nagari 

PTM  hal ini untuk menginformasikan dan mendapatkan dukungan dari 

pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program pencegahan dan 

penanggulangan PTM di nagari.  

  Tabel Prevalensi Dibetes Melitus 3 Tahun terakhir 

 No IKU Satuan 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

5 

Prevale

nsi 

Dibetes 

Melitus 

% 1,8 1,8 1,8 0,65 1,01 1,76 163,8 143,8 102,2 1,8 102,2 

 

Prevalensi Diabetes Melitus mengalami peningkatan pada tiga tahun terkahir 

ini dikarenakan tingginya Kesadaran masyarakat untuk Skrenning Kesehatan 

di Posbindu. 

Permasalahan yang ada 

1) Pemahanan konsep pelaksanaan Posbindu 
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Pelaksanaan Posbindu yang dilakukan puskesmas saat ini hanya 

menunggu dari puskesmas, karena itu perlu melakukan sistem jemput 

bola untuk meningkatkan capaian 

2) Koordinasi lintas program 

Kurangnya koordinasi lintas program terkait pelaksanaan posbindu 

PTM. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu kerjasama tim dan keterlibatan 

program lain yang terkait sehingga dapat mencapai hasil yang lebih 

optimal 

3) Masih kurangnya sosialisasi tentang penyakit tidak menular dan 

pelaksanaan posbindu PTM. Masih kurangnya sosialisasi tekait kegiatan 

posbindu PTM di masyarakat serta manfaat yang didapatkan dalam 

mengkikuti kegiatan Posbindu PTM 

4) Dukungan dari pemangku kebijakan dan lintas sektor terkait. 

Masih kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan terkait kegiatan 

PTM dan lintas sektor terkait baik dari segi ketersediaan anggaran, 

sarana/ prasarana dan keterbatasan SDM 

 

  Gambar 3.8 Prevalensi Diabetes Melitus  serta target di Kabupaten Solok  

Tahun 2016 – 2018 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2018 
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Permasalahan yang ada untuk kegiatan Prevalensi Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus terdiri dari dua tipe yaitu tipe pertama DM yang 

disebabkan keturunan dan tipe kedua disebabkan life style atau gaya 

hidup. Secara umum, hampir 80 % prevalensi diabetes melitus adalah 

DM tipe 2. Ini berarti gaya hidup/life style yang tidak sehat menjadi 

pemicu utama meningkatnya prevalensi DM. Bila dicermati, penduduk 

dengan obes mempunyai risiko terkena DM lebih besar dari penduduk 

yang tidak obes. 

Dengan demikian pengembangan kemitraan dengan berbagai unsur di 

masyarakat dan lintas sektor yang terkait dengan DM di setiap wilayah 

merupakan kegiatan yang penting dilakukan. Oleh karena itu, 

pemahaman faktor risiko DM sangat penting diketahui, dimengerti dan 

dapat dikendalikan oleh para pemegang program, pendidik, edukator 

maupun kader kesehatan di masyarakat sekitarnya..  

No IKU Program / Kegiatan 

1 Prevalensi Dibetes 

Melitus 

Program Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Tidak Menular 

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan 

Penyakit Tidak Menular 

 

Sumber Dana untuk mencapai target ini adalah : 

1. Pencegahan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.800.000 dengan realisasi 

Rp. 148.324.900 

3. Sasaran 3 ( sasaran 3 pada tujuan 1 ): Meningkatnya Mutu Pelayanan 

Kesehatan 

Capaian Kinerja pada sasaran 3 ( sasaran  pada tujuan 1 ) dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Relisasi Capaian Kinerja 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Meningkatnya 

Mutu Pelayanan 

Kesehatan 

Indeks Kepuasan 

pelayanan na 3,065 na 3,132 na 102,8 

 

Pada sasaran 2 dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan memakai 

rumus :  

 

                           Capaian  = Realisasi   X 100 

      Target  

 

 

Pada Tahun 2018 persentase Indeks kepuasan pelayanan sudah 

melebihi target yaitu 3,132 dari 3,065 dari target yang di tetpkan hal ini 

disebabkan sudah banyaknya Puskesmas yang terakreditasi di 

Kabupaten Solok. 

Tabel Indeks Kepuasan pelayanan 3 Tahun terakhir 

 No IKU 
Satu

an 

Target Realisasi Capaian Target 

2021 

Renstra 

% 

Capaian 

Renstra 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 

Indeks 

Kepuasa

n 

pelayana

n 

% na na 3,065 na na 3,132 na na 102,8 3,3 94,8 

 

Yang artinya semakin tinggi hasil capaian maka semakin baik kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. 

Nilai IKP ( Indeks Kepuasan Pelayanan ) tersebut diperoleh dari nilai 

rata-rata kepuasan sebesar 3,132 Walaupun indeks sudah masuk pada 

kategori Baik, namun harapan masyarakat terhadap layanan di 

Puskesmas belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk setiap aspek/unsur 

kepuasan masyarakat. 
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Upaya perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

Pelayanan ke masyarakat di Puskesmas 

B. Realisasi Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok Pada Tahun 2018 didukung dengan anggaran 

APBD dengan rincian : 

Program Anggaran Realisasi Capaian (%) 

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
Rp. 1.684.322.008 Rp. 1.677.149.605 99,57 

Penyediaan jasa surat 

menyurat 
Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 100 

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

Rp. 35.480.000 Rp. 35.066.922 98,84 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan perzinan 

kendaraan dinas/ 

operasional 

Rp.11.000.000 Rp.10.295.550 93,60 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 
Rp.900.000 Rp.900.000 100 

Penyediaan alat tulis kantor Rp.175.710.115 Rp.175.697.900 99,99 
Pemyediaan barang 

cetakkan dan penggandaan 
Rp.41.000.000 Rp.40.999.900 100 

Penyediaan komponen 

instlasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

Rp. 5.000.000 Rp. 4.999.500 99,99 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 
Rp.115.555.000 Rp.109.962.000 95,16 

Penyediaan makanan dan 

minuman 
Rp.77.775.000 Rp.77.742.500 99,96 

Rapat – rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

daerah 

Rp.287.600.000 Rp.287.206.583 99,86 

Penyediaan jasa pendukung 

admintrasi keamanan teknis 

perkantoran 

Rp. 261.000.000 Rp. 261.000.000 100 

Rapat – arapt koordinasi 

dalam daerah 
Rp. 667.301.893 Rp. 667.278.750 100 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Rp.490.008.990 Rp.480.926.034 98,15 

Pemeliharaan rutin/berkala 

sarana gedung kantor 
Rp. 79.100.000 Rp. 70.017.700 88,52 

Pemeliharaan rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ 

operasional 

Rp.401.908.992 Rp.401.908.334 100 

Pemeliharaan rutin / berkala Rp.900.000 Rp.900.000 100 
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peralatan dan perlengkapan 

kantor 

Program Peningkatan 

Kapsitas sumber Daya 

Aparatur 

Rp.115.900.000 Rp.111.200.000 95,94 

Peningkatan sumber daya 

aparatur 
Rp.115.900.000 Rp.111.200.000 95,94 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistim 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Rp.83.000.000 Rp.82.185.000 99,02 

Peningkatan pengembangan 

sitem pelaporan dan capaian 

kinerja dan keuangan 

Rp.83.000.000 Rp.82.185.000 99,02 

Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 
Rp.4.534.460.000 Rp.3.929.939.879 86,67 

Pengadaan obat dan 

perbekalan kesehatan 
Rp.4.398.859.000 Rp.3.796.142.879 86,30 

Peningkatan Pemerataan 

Obat dan Perbekalan 

Kesehatan 

Rp. 65.101.000 Rp. 64.597.000 99,23 

Peningkatan mutu 

pelayanan farmasi 

komunitas dan Rumah Sakit 

Rp.70.500.000 Rp.69.200.000 98,16 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
Rp.56.907.206.135 Rp.46.508.770.734 81,73 

Pemeliharaan dan 

pemulihan kesehatan  
Rp. 91.400.000 Rp. 79.052.200 86,49 

Pengadaan, peningkatan dan 

perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas dan 

jaringannya 

Rp.10.965.990.171 Rp.8.743.560.444 79,73 

Revitalisasi Sistem 

Kesehatan 
Rp. 3.700.482.296 Rp. 3.258.417.737 88,06 

Peningkatan kesehatan 

masyarakat 
Rp.218.307.500 Rp.184.548.300 84,54 

Peningkatan pelayanan 

kesehatan bagi pengungsi 

korban bencana 

Rp.62.854.000 Rp.61.658.300 98,10 

Peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah 

kesehatan 

Rp. 89.000.000 Rp. 71.316.900 80,13 

Penyediaan biaya 

operasional dan 

pemeliharaan 

Rp.2.822.900.000 Rp.2.817.025.000 99,79 

Penunjang operasional UPT Rp.3.722.805.000 Rp.3.554.068.230 95,47 
Penunjang operasional 

UPT/ Kapasitas JKN 
Rp.18.517.948.168 Rp.14.553.220.584 72,05 

Bantuan Operasional 

Kesehatan 
Rp.10.086.982.000 Rp.8.432.541.773 83,60 

Jaminan persalinan Rp. 3.850.960.000 Rp. 2.978.775.965 77,35 

Dukungan operasional Rp. 752.202.000 Rp. 745.490.151 99,11 
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manajemen BOK  

Pelayanan Kesehatan Jiwa Rp. 101.280.000 Rp. 94.161.700 92,97 
Pencegahan, Pengendalian 

dan Penyalahgunaan Napza 
Rp.124.095.000 Rp.111.359.600 89,74 

Penunjang operasional 

UPT/ Non Kapitasi 
Rp. 1.800.000.000 Rp. 823.573.850 45,75 

Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 
Rp.28.000.000 Rp.20.094.000 71,76 

Peningkatan pengawasan 

keamanan pangan dan 

bahan berbahaya 

Rp.28.000.000 Rp.20.094.000 71,76 

Program promosi kesehatan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Rp.330.800.000 Rp.223.157.750 67,46 

Pengembangan media 

promosi dan Informasi 

sadar hidup sehat 

Rp.243.000.000 Rp.154.753.750 63,68 

Penyuluhan masyarakat 

pola hidup sehat 
Rp. 87.800.000 Rp. 68.404.000 77,91 

Program Perbaikan gizi 

Masyarakat 
Rp.201.682.500 Rp.14.0316.300 69,57 

Penanggulangan KEP, 

anemia gizi 

besi,GAKY,kurang vitamin A 

dan kekurangan zat gizi 

mikro lainnya 

Rp.69.182.500 Rp.48.581.300 70,22 

Pemberdayaan masyarakat 

untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi 

Rp.132.500.000 Rp.91.735.000 69,23 

Program pengembangan 

lingkungan sehat 
Rp.618.370.000 Rp.210.401.200 34,03 

Pengkajian pengembangan 

lingkungan sehat 
Rp.569.970.000 Rp.171.908.900 30,16 

Penyuluhan menciptakan 

lingkungan sehat  
Rp.48.400.000 Rp.38.492.300 79,53 

Program pencegahan 

penanggulangan penyakit 

menular 

Rp.739.526.500 Rp.223.493.475 89,68 

Penyemprotan/ Fogging 

sarang nyamuk 
Rp.40.715.000 Rp.35.565.000 87,35 

Pelayanan pencegahan 

penanggulangan penyakit 

menular 

Rp.95.400.000 Rp.76.252.100 79,93 

Peningkatan Imunisasi Rp.107.670.000 Rp.106.284.175 98,71 

Peningkatan Surveilance 

dan Epidemiologi dan 

Penanggulangan wabah 

Rp.10.200.000 Rp.5.392.200 99,58 

Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 
Rp.1.664.000.000 Rp.1.151.311.851 69,19 

Pengendalian/ pengawasan 

pelayanan kesehatan 

puskesmas dan jaringannya 

Rp.1.664.000.000 Rp.1.151.311.851 69,19 
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Program Pengadaan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana Rumah Sakit/ 

rumah sakit Jiwa/ rumah 

sakit paru – paru/ rumah 

sakit mata 

Rp.6.042.057.000 Rp.5.807.320.335 96,11 

Pengadaan alat – alat 

kesehatan rumah sakit 
Rp. 6.042.057.000 Rp. 5.807.320.335 96,11 

Program pemeliharaan 

sarana dan prasarana rumah 

sakit/ rumah sakit jiwa/ 

rum,ah sakit paru –paru/ 

rumah sakit mata 

Rp. 100.000.000 Rp. 99.990.420 99,99 

Pemeliharaan rutin/ berkala 

rumah sakit 
Rp. 100.000.000 Rp. 99.990.420 99,99 

Program Kemitaraan 

Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan 

Rp. 5.491.250.000 Rp. 4.213.739.006 76,74 

Kemitraan asuransi 

kesehatan masyarakat 
Rp. 5.491.250.000 Rp. 4.213.739.006 76,74 

Program Pengawasan dan 

Pengendalian kesehatan 

makanan 

Rp. 154.600.000 Rp. 150.950.000 97,64 

Pengawasan dan 

pengendalian kesehatan 

makanan hasil produksi 

rumah tangga 

Rp. 154.600.000 Rp. 150.950.000 97,64 

Program Pengembangan, 

peningkatan, Pemanatapan, 

Pengelolaan Data dan SIK 

Rp. 67.785.000 Rp. 67.578.300 99,70 

Sistem Informasi Kesehatan Rp. 67.785.000 Rp. 67.578.300 99,70 
Program pencegahan 

penanggulangan penyakit 

tidak menular 

Rp. 161.800.000 Rp. 148.324.900 91,67 

Pelayanan pencegahan 

penanggulangan penyakit 

tidak menular 

Rp. 161.800.000 Rp. 148.324.900 91,67 

Program Peningkatan 

Pelayanan  
Rp. 15.242.275.897 Rp. 15.144.322.514 99,76 

Kegiatan Pelayanan Rp. 15.242.275.897 Rp. 15.144.322.514 99,76 

 

Penggunaan anggaran langsung APBD apabila dirinci dalam mendukung 

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 

No 
Sasaran 

startegis 
Program/ kegiatan Anggaran Realisasi 

% 

Realis

asi 
1 Meningkatnya Program upaya    
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kesehatan 

Masyarakat 

kesehatan 

masyarakat 

  Peningkatan 

Pelayanan dan 

penanggulangan 

masalah kesehatan 

Rp. 89.000.000 Rp. 71.316.900 80,13 

  Penunjang 

operasional UPT/ 

Non Kapitasi 

Rp. 1.800.000.000 Rp. 823.573.850 45,75 

  Penunjang 

operasional UPT 
Rp.3.722.805.000 Rp.3.554.068.230 95,47 

  Dukungan manajemen  

operasional BOK 
Rp. 752.202.000 Rp. 745.490.151 99,11 

  Bantuan Operasional 

Kesehatan 
Rp.10.086.982.000 Rp.8.432.541.773 83,60 

  Jaminan Persalinan  Rp. 3.850.960.000 Rp. 2.978.775.965 77,35 

  Penunjang 

operasional UPT/ 

Kapasitas JKN 

Rp.18.517.948.168 Rp.14.553.220.584 72,05 

  Program Perbaikan 

gizi Masyarakat 

   

  Penanggulangan KEP, 

anemia gizi 

besi,GAKY,kurang 

vitamin A dan 

kekurangan zat gizi 

mikro lainnya 

Rp.69.182.500 Rp.48.581.300 70,22 

  Pemberdayaan 

masyarakat untuk 

pencapaian keluarga 

sadar gizi 

Rp.132.500.000 Rp.91.735.000 69,23 

2 Menurunnya 

angka kesakitan 

dan kematian 

Program pencegahan 

penanggulangan 

penyakit menular 

   

  Penyemprotan/ 

Fogging sarang 

nyamuk 

Rp.40.715.000 Rp.35.565.000 87,35 

  Pelayanan 

pencegahan 

penanggulangan 

penyakit menular 

Rp.95.400.000 Rp.76.252.100 79,93 

  Peningkatan Imunisasi Rp.107.670.000 Rp.106.284.175 98,71 
  Peningkatan 

Surveilance dan 

Epidemiologi dan 

Penanggulangan 

wabah 

Rp.10.200.000 Rp.5.392.200 99,58 

  Peningkatan 

pelayanan kesehatan 

bagi pengungsi 

korban bencana 

Rp.40.715.000 Rp.35.565.000 87,35 

  Program pencegahan    
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penanggulangan 

penyakit tidak 

menular 

  Pelayanan 

pencegahan 

penanggulangan 

penyakit tidak 

menular 

Rp.161.800.000 Rp.148.324.900 91,67 

  Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

   

  Pemeliharaan dan 

pemulihan kesehatan  
Rp. 91.400.000 Rp. 79.052.200 86,49 

  Peningkatan 

pelayanan kesehatan 

bagi pengungsi 

korban bencana 

Rp.62.854.000 Rp.61.658.300 98,10 

  Peningkatan 

kesehatan 

masyarakat 

Rp.218.307.500 Rp.184.548.300 84,54 

  Penyediaan biaya 

operasional dan 

pemeliharaan 

Rp.2.822.900.000 Rp.2.817.025.000 99,79 

  Pelayanan Kesehatan 

Jiwa 
Rp. 101.280.000 Rp. 94.161.700 92,97 

  Pencegahan, 

Pengendalian dan 

Penyalahgunaan 

Napza 

Rp.124.095.000 Rp.111.359.600 89,74 

  Program Pengawasan 

Obat dan Makanan 
   

  Peningkatan 

pengawasan 

keamanan pangan dan 

bahan berbahaya 

Rp.28.800.000 Rp.20.094.000 71,76 

  Program promosi 

kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

   

  Pengembangan media 

promosi dan 

Informasi sadar hidup 

sehat 

Rp.243.000.000 Rp.154.753.750 63,68 

  Penyuluhan 

masyarakat pola 

hidup sehat 

Rp. 87.800.000 Rp. 68.404.000 77,91 

  Program 

pengembangan 

lingkungan sehat 
   

  Pengkajian 

pengembangan 

lingkungan sehat 

Rp.569.970.000 Rp.171.908.900 30,16 
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  Penyuluhan 

menciptakan 

lingkungan sehat  

Rp.48.400.000 Rp.38.492.300 79,53 

3 Meningkatnya 

mutu pelayanan  

Kesehatan 

Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan    

  Pengendalian/ 

pengawasan 

pelayanan kesehatan 

puskesmas dan 

jaringannya 

Rp.1.664.000.000 Rp.1.151.311.851 69,19 

  Program Pengawasan 

dan Pengendalian 

kesehatan makanan 

Rp.154.600.000 Rp.150.950.000 97,64 

  Pengawasan dan 

pengendalian 

kesehatan makanan 

hasil produksi rumah 

tangga 

Rp.154.600.000 Rp.150.950.00 97,64 

  Program Obat dan 

Perbekalan 

Kesehatan 

   

  Pengadaan obat dan 

perbekalan kesehatan 
Rp.4.398.859.000 Rp.3.796.142.879 86,30 

  Peningkatan 

Pemerataan Obat dan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Rp. 65.101.000 Rp. 64.597.000 99,23 

  Peningkatan mutu 

pelayanan farmasi 

komunitas dan Rumah 

Sakit 

Rp.70.500.000 Rp.69.200.000 98,16 

  Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

   

  Pengadaan, 

peningkatan dan 

perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas 

dan jaringannya 

Rp.10.965.990.171 Rp.8.743.560.444 79,73 

  Revitalisasi Sistem 

Kesehatan 
Rp. 3.700.482.296 Rp. 3.258.417.737 88,06 

  Program Kemitaraan 

Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Rp. 5.491.250.000 Rp. 4.213.739.006  

  Kemitraan asuransi 

kesehatan 

masyarakat 

Rp. 5.491.250.000 Rp. 4.213.739.006 76,74 

  Program 

Pengembangan, 

peningkatan, 

Pemanatapan, 

Pengelolaan Data dan 

Rp.67.785.000 Rp.67.578.300  
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SIK 

  Sistem Informasi 

Kesehatan 
Rp. 67.785.000 Rp. 67.578.300 99,70 

  Program Pengadaan, 

peningkatan sarana 

dan prasarana Rumah 

Sakit/ rumah sakit 

Jiwa/ rumah sakit 

paru – paru/ rumah 

sakit mata 

Rp. 6.042.057.000 Rp. 5.807.320.335  

  Pengadaan alat – alat 

kesehatan rumah 

sakit 

Rp. 6.042.057.000 Rp. 5.807.320.335 96,11 

  Program 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana rumah 

sakit/ rumah sakit 

jiwa/ rum,ah sakit 

paru –paru/ rumah 

sakit mata 

Rp. 100.000.000 Rp. 99.990.420  

  Pemeliharaan rutin/ 

berkala rumah sakit 
Rp. 100.000.000 Rp. 99.990.420 99,99 

  Program Peningkatan 

Pelayanan  
Rp.1 5.242.275.897 Rp. 15.144.322.514  

  Kegiatan Pelayanan Rp.1 5.242.275.897 Rp. 15.144.322.514 99,76 

  Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Rp. 1.684.322.008 Rp. 1.677.149.605 99,57 

  Penyediaan jasa surat 

menyurat 
Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 100 

  Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Rp. 35.480.000 Rp. 35.066.922 98,84 

  Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perzinan kendaraan 

dinas/ operasional 

Rp. 11.000.000 Rp. 10.295.550 93,60 

  Penyediaan jasa 

kebersihan kantor 
Rp. 900.000 Rp. 900.000 100 

  Penyediaan alat tulis 

kantor 
Rp. 175.710.115 Rp. 175.697.900 99,99 

  Pemyediaan barang 

cetakkan dan 

penggandaan 

Rp. 41.000.000 Rp. 40.999.900 100 

  Penyediaan 

komponen instlasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

Rp. 5.000.000 Rp. 4.999.500 99,99 

  Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor 

Rp. 115.555.000 Rp. 109.962.000 95,16 

  Penyediaan makanan Rp. 77.775.000 Rp. 77.742.500 99,96 
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dan minuman 

  Rapat – rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Rp. 287.600.000 Rp. 287.206.583 99,86 

  Penyediaan jasa 

pendukung admintrasi 

keamanan teknis 

perkantoran 

Rp. 261.000.000 Rp. 261.000.000 100 

  Rapat – arapt 

koordinasi dalam 

daerah 

Rp. 667.301.893 Rp. 667.278.750 100 

  Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Rp. 490.008.990 Rp. 480.926.034 98,15 

  Pemeliharaan 

rutin/berkala sarana 

gedung kantor 

Rp. 79.100.000 Rp. 70.017.700 88,52 

  Pemeliharaan rutin/ 

berkala kendaraan 

dinas/ operasional 

Rp. 401.908.992 Rp.4 01.908.334 100 

  Pemeliharaan rutin / 

berkala peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Rp. 4.000.000 Rp. 9.000.000 100 

  Program Peningkatan 

Kapsitas sumber 

Daya Aparatur 

Rp. 115.900.000 Rp. 111.200.000 95,94 

  Peningkatan sumber 

daya aparatur 
Rp. 115.900.000 Rp.1 11.200.000 95,94 

  Program Peningkatan 

Pengembangan Sistim 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Rp. 83.000.000 Rp. 82.185.000 99,02 

Anggaran APBD Kabupaten Solok untuk dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

Tahun Anggaran  2018 sebesar Rp. 94.166.717.532.06, digunakan untuk 

program wajib sebesar Rp. 25.567..569.220 dan program pendukung sebesar 

Rp. 68.491.021.312. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 

 

 

BAB IV 

P E N U T U P 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok Tahun 2018. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang 

baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah 

dilakukan. Dari 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) strategis. dan 9 (Sembilan) indikator 

kinerja capaiannya sebagai berikut : 

- Capaian lebih 100 % atau sebanyak 7 ( tujuh)  indikator kinerja atau 77,7 % 

- Capaian kurang dari 100% sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 22,3 % 

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari 

Bupati, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Solok dan seluruh aparat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan 

dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan 

dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2016-2021 dan Rencana 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2018.  

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam 

hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara 

keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran 

juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.  

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan 

adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang 

didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi 

pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok. 
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B. SARAN  

 

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 

dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, 

sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dapat berjalan 

dengan baik.  

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan 

koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu 

kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan 

oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama 

serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing 

bidang.  

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak 

seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program 

dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal 

seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam 

penggunaan anggaran. 


