
Pelaporan   Kinerja Tahun 2021 
 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAPORAN 

KINERJA 

2021 
 

 

 

      

DINAS KESEHATAN KABUPATEN 

AGAM  



Pelaporan   Kinerja Tahun 2021 
 
 2 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang Undang Dasar 1945 

dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang Undang Nomor 23 

tentang kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak  asasi manusia yang 

merupakan hak fundamental setiap warga. 

Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan 

dalam rangka meningkatkan derejat kesehatan masyarakat. Bukti pelaksanaan 

pembangunan tersebut dituangkan dalam kerangka laporan kinerja Dinas Kesehatan.  

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020 ini disusun berdasarkan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, di mana pelaporan capaian kinerja 

organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.  

Pembangunan kesehatan berjalan menuju peningkatan derejat kesehatan masyarakat 

yang optimal tentu harus didukung dengan ketersedian sumber daya baik tenaga kesehatan 

maupun sarana prasarana yang cukup  serta arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kesehatan yang tepat. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang 

dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi Kabupaten Agam terkait dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. 

Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke 

depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program di 

Dinas Kesehatan yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara 

menyeluruh. Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian 

sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil 

yang ingin dicapai / diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun. 
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1.2.Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam terdiri dari: 1 orang Kepala 

Dinas dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang Sekretaris dibantu 3 

Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang dibantu masing-masing 3 Seksi. Adapun 

susunan organisasi DinasKesehatan Kabupaten Agam terdiri dari: 
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                            Bagan 1 

   
                                                                                  STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN 

                       

 
Kepala Dinas  

       

                  

                    

           Sekretariat    

                      

Kelompok Jabatan Fungsional                 

    

    Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

 Sub Bagian Keuangan  Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan 

 

                        

                     

Bidang Kesehatan 

Masyarakat 

 Bidang Sumber Daya 

Kesehatan 

  Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

 Bidang Pelayanan 

Kesehatan 

  

                     

Seksi Kesehatan Keluarga 

dan Gizi Masyarakat 

 Seksi Kefarmasian   Seksi Surveilans dan 

Imunisasi 

 Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer 

  

                     

Seksi Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 Seksi Sarana dan 

Peralatan Kesehatan 

  Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Menular 

 Seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

  

                     

Seksi Kesehatan 

Lingkungan, Kesehatan 

Kerja dan Kesehatan 

Olahraga 

 Seksi Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

  Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa 

 Seksi Jaminan Kesehatan, 

Batra dan POM 
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1.3.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam No. 11 Tahun 2016 Dinas 

Kesehatan Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok yaitu Dinas Kesehatan melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang 

kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam 

mempunyai fungsi, sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Tugas pokok  dan fungsi  Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

kesehatan. 

 

2. Sekretariat 

a. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan 

kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.  

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

c. Sekretariat mempunyai fungsi: 

1) pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

2) pelaksanaan urusan keuangan; dan 

3) pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan; 

 

d. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 
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e. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 

3. Bidang Kesehatan Masyarakat 

a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 

b. Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: 

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

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

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga. 

e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan 
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imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

c. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakitmempunyai 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;  

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;  

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;  

4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan 

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitmembawahi 3 (tiga) Seksi terdiri 

dari : 

1) Seksi Surveilans dan imunisasi; 

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa. 

 

 

5. Bidang Pelayanan Kesehatan  

a. Bidang Pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional. 

b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 
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c. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: 

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta 

pelayanan kesehatan tradisional;  

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta 

pelayanan kesehatan tradisional;  

3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta 

pelayanan kesehatan tradisional;  

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional; dan  

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 

3) Seksi Jaminan Kesehatan, Batra dan POM. 

 

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan. 

b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

c. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : 

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan POM, 

Sarana dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;  

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan POM, 

Sarana dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;  

3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan POM, 

Sarana dan Peralatan Kesehatan;  
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4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan POM, Sarana 

dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan. 

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

d. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 

1) Seksi Kefarmasian; 

2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan 

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

 

e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional  

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 

dan keterampilan. 

d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 

diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. 

e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban 

kerja. 

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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1.4.Data Sumber Daya  

a. Sumber daya manusia Kesehatan 

Tabel 1 

Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan  

No Jenis Pendidikan  Jumlah 

1 Dokter Umum 130 

2 Dokter Gigi 33 

3 Perawat 289 

4 Bidan  448 

5 Tenaga Kesehatan Masyarakat 36 

6 Sanitasi Lingkungan 26 

7 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 26 

8 Nutrisionis 45 

9 Apoteker 71 

 

b. Sarana dan prasrana  

Tabel 2 

Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Puskesmas 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Rumah Sakit 2 

2 Puskesmas 23 

2 Puskesmas rawatan 11 

4 Pustu 131 

5 Klinik 12 

6 Mobil Puskesmas Keliling 23 

7 Posyandu 869 
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1.5.Isu Strategis 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam  tidak 

terlepas dari berbagai isu strategis yang mempengaruhi jalanya organisasi tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Isu Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 

No 
Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

1.Terdapat 6 Bangunan 

Rumah Sakit dan 4 

Sarana Puskesmas yang 

belum sesuai standar 

2.  Terdapat 46.09% 

Gedung Pustu yang 

perlu rehab 

3. Terdapat kekurangan 

tenaga kesehatan 652 

orang 

4. Terdapat kekurangan 

22 orang bidan desa di 

sarana jaringan 

Puskesmas 

5. Masih terdapat 23,2 

% tenaga kesehatan 

dengan tingkat 

pendidikan dibawah 

diploma tiga 

6. Dari 634 + 

orangTenaga 

fungsional, baru 250 + 

org mengikuti diklat 

fungsional dan UKOM 

7.  Angka kematian ibu 

yang masih tinggi 127 

per 100.000 KH 

1. Sarana, prasarana dan 

alkes Puskesmas merujuk 

pada Permenkes 43 

Tahun 2019 dan 

tersediannya road map 

Pembangunan Puskesmas 

2. Kewajiban Puskesmas 

dan Rumah Sakit 

menjalankan akreditasi 

(UU No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit dan 

Permenkes 45 Tahun 

2016 tentang akreditasi). 

untuk meningkatkan 

standar pelayanan publik 

3. Penerapan Pola 

Pengelolaan Keuangan 

(PPK) BLUD sesuai 

Permendagri 79 Tahun 

2019. 

4. Universal Health 

Coverage kepesertaan 

Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). 

5. Perkembangan teknologi 

informasi yang semakin 

pesat. 

1. Sistem akreditasi 

pelayanan kesehatan 

belum optimal. 

2. Kualitas dan Kuantitas 

SDM Rumah Sakit 

dan Puskesmas 

dibeberapa sector 

belum optimal. 

3. Sarana prasarana dan 

alat kesehatan belum 

memenuhi standar  

4. Keterbatasan sumber 

dana. 

5. Penerapan etika dan 

budaya kerja belum 

optimal. 

6. Implementasi Tata 

Kelola Rumah Sakit 

dan Puskesmas belum 

optimal. 

7. Aplikasi e Puskesmas 

dan SIMRS belum 

optimal. 

8. Kurangnya inovasi 

dan pemanfaatan 

teknologi dalam 

pelayanan kesehatan. 
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No 
Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

8. Masih tinggi angka 

gizi buruk  4% 

9. Tidak dilaksanakan 

operasi katarak 

10. Masih rendahnya 

pelayanan balita 56.1% 

11. Masih rendahnya 

pelayanan anak usia 

sekolah 55.9% 

12. Masih rendahnya 

pelayanan usia lansia 

79.3% 

13. Masih rendahnya 

pelayanan usia lansia 

79.3% 

14. Masih rendahnya 

pelayanan  penderita 

hipertensi 48,6% 

15. Masih rendahnya 

pelayanan pada 

penderita Diabetes 

Melitus 59.4% 

16. Masih rendahnya 

pelayanan pada 

penderita ODGJ 64.6%. 

6. PP nomor 2 Tahun 2018 

tentang SPM 

7. PP Nomor 47 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang 

Perumahsakitan 

8. Permenkes no 4 Tahun 

2019 tentang SPM 

Bidang Kesehatan  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

II.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita 

dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi  Kabupaten Agam :Mewujudkan 

Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang 

Madani”.  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, 

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. (Lembaga Administrasi Negara, Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Misi yang tepat 

berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan apa yang penting dan apa yang tidak, 

menyatakan dengan jelas pasar manakah yang dituju dan bagaimana cara menyediakan jasa, 

serta mengkomunikasikan orientasi atau arah organisasi tersebut menuju. Misi Kabupaten 

Agam adalah : 

a. Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, akuntabel dan melayani 

b. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melauli optimalisasi sumberdaya 

daerah dan pengembangan pariwisata 

c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang 

wilayah dan mitigasi bencana 

d. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter 

e. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandasan ABS-SBK 

 

II.2.Tujuan dan Sasaran  

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan 

pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun 

pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi  

pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan 

Kab. Agam adalah sebagai berikut: 
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Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik 

Indikator : Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan 

 

Tujuan 2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas 

Indikator : Angka Harapan Hidup 

Sasaran : 

1. Meningkatnya mutu layanan kesehatan 

2. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar 

3. Meningkatnya Mutu Kefarmasian 

4. Meningkatnya budaya hidup sehat 

 

Adapun telaah visi, misi, dan program  Bupati diuraikan diatas dapat dihubungkan pada 

tabel berikut ini: 

1.1 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Tabel 4 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, 

Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, 

Berprestasi Yang Madani 

No 

Misi dan 

Program 

KDH dan 

Wakil KDH 

terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

OPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

1 Membangun 

Masyarakat 

Yang 

Mandiri, 

Berdaya 

Saing dan 

Berkarakter 

 

1.Terdapat 6 Bangunan 

Rumah Sakit dan 4 

Sarana Puskesmas yang 

belum sesuai standar 

2.  Terdapat 46.09% 

Gedung Pustu yang perlu 

rehab 

3. Terdapat kekurangan 

9. Sarana, prasarana dan 

alkes Puskesmas 

merujuk pada 

Permenkes 43 Tahun 

2019 dan 

tersediannya road 

map Pembangunan 

Puskesmas 

9. Sistem akreditasi 

pelayanan 

kesehatan belum 

optimal. 

10. Kualitas dan 

Kuantitas SDM 

Rumah Sakit dan 

Puskesmas 
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Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, 

Berprestasi Yang Madani 

No 

Misi dan 

Program 

KDH dan 

Wakil KDH 

terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

OPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

a. Meningkatny

a Pelayanan 

Kesehatan 

yang 

Berkualitas 

melalui: 

 

  Rata-rata 

usia harapan 

hidup 

tenaga kesehatan 652 

orang 

4. Terdapat kekurangan 

22 orang bidan desa di 

sarana jaringan 

Puskesmas 

5. Masih terdapat 23,2 % 

tenaga kesehatan dengan 

tingkat pendidikan 

dibawah diploma tiga 

6. Dari 634 + 

orangTenaga fungsional, 

baru 250 + org mengikuti 

diklat fungsional dan 

UKOM 

7.  Angka kematian ibu 

yang masih tinggi 127 

per 100.000 KH 

8. Masih tinggi angka 

gizi buruk  4% 

9. Tidak dilaksanakan 

operasi katarak 

10. Masih rendahnya 

pelayanan balita 56.1% 

11. Masih rendahnya 

pelayanan anak usia 

sekolah 55.9% 

12. Masih rendahnya 

10. Kewajiban 

Puskesmas dan 

Rumah Sakit 

menjalankan 

akreditasi (UU No. 44 

Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit dan 

Permenkes 45 Tahun 

2016 tentang 

akreditasi) untuk 

meningkatkan standar 

pelayanan publik. 

11. Penerapan Pola 

Pengelolaan 

Keuangan (PPK) 

BLUD sesuai 

Permendagri 79 

Tahun 2019. 

12. Universal 

Health Coverage 

kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN). 

13. Perkembangan 

teknologi informasi 

yang semakin pesat. 

14. PP nomor 2 

Tahun 2018 tentang 

dibeberapa sector 

belum optimal. 

11. Sarana 

prasarana dan alat 

kesehatan belum 

memenuhi standar  

12. Keterbatasan 

sumber dana. 

13. Penerapan 

etika dan budaya 

kerja belum 

optimal. 

14. Implementasi 

Tata Kelola Rumah 

Sakit dan 

Puskesmas belum 

optimal. 

15. Aplikasi e 

Puskesmas dan 

SIMRS belum 

optimal. 

16. Kurangnya 

inovasi dan 

pemanfaatan 

teknologi dalam 

pelayanan 

kesehatan. 
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Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, 

Berprestasi Yang Madani 

No 

Misi dan 

Program 

KDH dan 

Wakil KDH 

terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

OPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

pelayanan usia lansia 

79.3% 

13. Masih rendahnya 

pelayanan usia lansia 

79.3% 

14. Masih rendahnya 

pelayanan  penderita 

hipertensi 48,6% 

15. Masih rendahnya 

pelayanan pada penderita 

Diabetes Melitus 59.4% 

16. Masih rendahnya 

pelayanan pada penderita 

ODGJ 64.6%. 

SPM 

15. PP Nomor 47 

Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan 

Bidang 

Perumahsakitan 

16. Permenkes no 4 

Tahun 2019 tentang 

SPM Bidang 

Kesehatan  

 

II.3. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja (performance plan) yang 

ingin diraih pada tahun berjalan. Dalam menentukan kinerja tersebut perlu ditetapkan 

indicator kinerja yaitu sebagai berikut : 
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                                                Tabel 5 

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 

Sasaran Indikator Sasaran 

Target  

2022 

Meningkatnya kepuasan 

masyarakat pada layanan kesehatan  

Indeks kepuasan masyarakat 

3 

Meningkatnya mutu layanan 

kesehatan  

Angka visite rate di FKTP 2.5 

Indeks keluarga sehat 15% 

Meningkatnya kompetensi tenaga 

kesehatan sesuai standar 

Persentase Rumah Sakit dan 

Puskesmas dengan jenis nakes sesuai 

anjab ABK         69 % 

Meningkatnya  mutu kefarmasian 

Persentase apotik dan toko  obat yang 

sesuai standar kesehatan 55% 

Meningkatnya budaya hidup sehat Persentase penerapan germas dan 

kebijakan berwawasan kesehatan 79% 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan 

dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis 

melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kesehatan. Adapun program-program 

yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :  

 Tabel 6 

                         Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021  

No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program 

1 Meningkatnya mutu layanan kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat 

2 Meningkatnya kompetensi tenaga 

kesehatan sesuai standar 

Program peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia kesehatan 

3 Meningkatnya mutu kefermasian Program sedian farmasi, alat kesehatan 

dan makanan dan minuman 

4 Meningkatnya budaya hidup sehat Program pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan 

5 Peningkatan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dan inovasi  

Program penunjang urusan 

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 
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II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 

D I N A S  K E S E H A T A N 

                   Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 

Telp. 0752–76655 Fax. 0752–76422 

www.kabupaten agam.go.id  
 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  : dr. Hendri Rusdian, M.Kes 

Jabatan  : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama  : Andri Warman 

Jabatan  : Bupati Agam 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

Pihak Kedua  

BUPATI AGAM, 

 

 

 

ANDRI WARMAN 

Lubuk Basung, 1 November 2021 

Pihak Pertama 

Kepala, 

 

 

Dr. Hendri Rusdian, M.Kes 

Pembina Tingkat I  

NIP : 19670309 200003 1 002 

 

 

 

 

 

http://www.kabupaten/
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II.5. Penganggaran Tahun 2021 

Tabel 7 

Penganggaran Tahun 2021 

NO PROGRAM ANGGARAN KET 

1 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Rp 

                         

69.471.656.348 DAU 

2 

Program Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 

                          

120.340.136.899  DAU/DAK 

3 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Rp 
                               

2.701.534.150  
DAU/DAK 

4 

Program Sedian Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan 

Minuman Rp 

                                     

270.632.000  
DAK 

5 

Program Pemberdayaan 

Masayarakat Bidang 

Kesehatan Rp 

                            

466.980.000  
DAU 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil kinerja serta evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas OPD dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik sehingga uang public 

terbukti dibelanjakan secara ekonomi, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja 

menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola 

pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam 

memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari 

skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas 

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. 

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam 

penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat 

kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga 

digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.    

 

Tabel 8 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

1 ≥ 90,1  Sangat Tinggi   

2 75,1 ≤ 90 Tinggi   

3 65,1 ≤ 75 Sedang 

4 50,1 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

  Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 

 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Dinas 

Kesehatan Kabupaten Agam untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dimasa yang 

akan datang.  

 

 

 

 



Pelaporan Kinerja  Tahun 2021 
 
 
 
 
 21 

 

III.1.  Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja 

sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan 

dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan 

perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran 

dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 

 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menggambarkan keberhasilan atau 

kegagalan kinerja, adapun rincian pencapaian kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya mutu layanan kesehatan 

 Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu semakin 

berkembang sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. 

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat atau tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Peningkatan mutu merupakan 

suatu proses pengukuran derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan 

standar atau prinsip dengan tindakan perbaikan yang sistematik dan berkesinambungan untuk 

mencapai mutu pelayanan yang optimum atau prima sesuai dengan standar ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kemampuan sumber daya yang ada (Supriyanto & Wulandari, 2011). 

Kualitas atau mutu pelayanan kesehatan tidak dapat lepas dari kepuasan pelanggan atau pasien. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan 

yang diberikan. Selain itu, kepuasan pasien dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan mutu 

pelayanan sebuah fasilitas kesehatan. Kepuasan pasien akan tercipta ketika apa yang didapat 

lebih besar dari yang diharapkan pasien, sehingga pasien sehat dan sakit selalu berkebutuhan 

untuk kontak untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

Tabel 9 

Pencapaian Kinerja Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan 

N

o 

Indikator Kinerja Target Capaian Persentase 

1  Angka visite rate di FKTP 3 2.2 73.3 

2  Indeks keluarga sehat  15% 15 100 

Sumber : Bidang Yankes Dinkes Agam 

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 disebutkan bahwa 

salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam kendali mutu dan kendali biaya antara 
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lain adalah proses penilaian pemanfaatan (Utilization review) layanan kesehatan, animo 

masyarakat dalam memanfaatkan puskesmas. Animo masyarakat mendapatkan layanan 

kesehatan terdiri atas: 

a. Pelayanan Perorangan, pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok 

pelayanan kedokteran (medical services) yang bertujuan untuk menyembuhkan 

penyakit dan memulihkan kesehatan, serta konsultasi tentang kesehatan dengan 

sasaran terutama untuk perorangan dan keluarga. Pemanfaatan layanan kesehatan 

di sarana kesehatan tingkat pertama (FKTP) digambarkan dengan nagka visite 

rate. Anga visite rate FKTP di Kabupaten Agam 2,2 artinya perlu peningkatan 

kunjungan masyarakat baik sehat maupun sakit ke FKTP 

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (public health service) ditandai 

dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi , tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan 

masyarakat. Pemanfaatan layanan kesehatan di masyarakat baik melalui 

pemberdayaan masyarakat maupun pelayanan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 

yang dapat dilihat dari hasil indeks keluarga sehat diwilayah kerja  masing-

masing FKTP. Hasil indeks kesehatan masyarakat dari 12 indikator yang ada 

baru 15% penduduk di Kabupaten Agam yang sehat. Adapun 12 indikator 

keluarga sehat tersebut antara lain: 

1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 

2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 

3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 

5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 

6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 

7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 

8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak 

ditelantarkan 

9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok 

10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 

12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 
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2. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar 

Kompotensi tenaga kesehatan sesuai standar melalui peningkatan jenis tenaga 

kesehatan sesuai perhitungan anjab ABK dalam rangka peningkatan layanan kesehatan 

pada masyarakat. 

 Tabel 10 

                     Pencapaian Kinerja Terjangkaunya Akses Layanan yang Bermutu 

No Indikator Kinerja Target Capaian Persentase 

1  Persentase rumah sakit dan 

Puskesmas dengan jenis nakes 

sesuai anjab ABK 

69% 50,7% 73,5 

Sumber : Bidang SDK Dinkes Agam 

Berbagai studi menunjukkan bahwa SDM Kesehatan merupakan kunci dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan memberikan 

kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Dalam Laporan 

WHO Tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu dari 57 negara yang menghadapi 

krisis SDM Kesehatan, baik jumlahnya yang kurang maupun disistribusinya. Anjab 

adalah proses memperoleh data jabatan   untuk kepentingan program kepegawaian di 

instasi pemerintah. Sedangkan analisa beban kerja (ABK) adalah proses untuk 

mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dalam waktu tertentu. Anjab dan ABK akan menentukan kelas atau peringkat jabatan 

yang berujung pada tunjangan yang mereka terima. Metode perhitungan kebutuhan 

SDM kesehatan yang digunakan adalah : 

a. Metode analisis Beban Kerja (ABK Kesehatan) berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dilakukan melalui aplikasi 

Kementerian Kesehatan dengan alamat web:http://renbut.kemkes.go.id/ 

b. Metode Standar Ketenagaan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

nomor 43 Tahun 2019 tentang Kesehatan Masyarakat 
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Tabel 11 

Pemetaan Tenaga di Lingkungan Dinas Kesehatan 

       N0 Jenis Tenaga PNS  Kontrak Kebutuhan 

1 Dokter Umum 49 11 87 

2 Dokter Gigi 22 4 31 

3 Perawat 102 16 187 

4 Bidan 143 16 202 

5 Tenaga Kesehatan Masyarakat 13 1 63 

6 Sanitasi Lingkungan 18 1 35 

7 

Ahli Teknologi Laboratorium 

Medik 25 1 40 

8 Nutrisionis 22 4 46 

9 Apoteker 4 1 23 

10 Tenaga Teknis Kefarmasian 21 4 39 

11 Pekarya 14 0 0 

12 Bidan Pustu+ Polindes+Puskesri 179 39 240 

13 Rekam Medis 5 1 42 

14 Terapis Gigi & Mulut 30 0 38 

15 Elektromedis 0 0 1 

16 Asisten Tenaga Kesehatan 13 2 15 

17 Sopir ambulan 17 12 43 

18 Satpam Puskesmas 11 15 45 

19 Pramu saji makanan Puskesmas 0 15 22 

20 K3 Puskesmas 4 17 42 

21 Tenaga Dinas Kesehatan 66 8 112 

22  Tenaga Rumah Sakit 227 148 587 

TOTAL 985 316 1.940 

 

Adapun hasil anjab ASN kesehatan tahun 2021 adalah  yang ada saat ini adalah 985 orang 

masih jauh kurangnya dibandingkan dengan kebutuhan ASN di Dinas Kesehatan (kantor, 

Puskesmas dan Rumah sakit) 1.940 orang dengan realisasi capaian baru 50,7%. 

3. Meningkatnya Mutu Kefarmasian  

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada 

pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti 

untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, sedangkan sediaan Farmasi adalah obat, 

bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.  

Tabel 12 

Pencapaian Kinerja Meningkatnya Mutu Kefarmasian 

                                     

Sumber : Bidang Yankes Dinkes Agam 

No Indikator Kinerja Target Capaian Persentase 

1  Persentase apotik dan toko obat 

yang sesuai standar kesehatan  

55% 50,6 92% 
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Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1027/MENKES/SK/IX/2004 yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan 

kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada 

masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang 

Apotek Pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah saranan pelayanan kefarmasian 

tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat 

bebas terbatas untuk dijual secara eceran. oko obat, kendati sudah diberi izin usaha, hanya 

boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas yang memang sudah terdaftar di Balai POM. 

Di Kabupaten Agam terdapat 45 Apotik dan 30 Toko Obat yang aktif melakukan distribusi 

obat di tengah masyarakat. perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian dan sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan 

Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan pengawalan 

terhadap pengawasan pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

Tentunya dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung 

dengan database sarana berizin yang aktual dan valid secara nasional. Hal ini sekaligus 

sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.  

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang 

peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan 

untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan 

pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan UMOT. Tools pengawasan izin 

sesuai dengan standar dan persyaratan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan 

Toko Obat) dengan format BAP sesuai Formulir II.3 dan tools pengawasan izin sarana 

produksi UMOT, untuk UMOT yang telah memiliki sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I 

dengan format sesuai Formulir II.4 serta untuk UMOT yang telah memiliki sertifikat 

CPOTB Bertahap Tahap II dengan format sesuai Formulir II.5. Dari hasil verifikasi data 

apotik dan toko obat yang sesuai standar kesehatan terdapat 38 apotik dan toko obat yang 

sesuai standar kesehatan (50,7%). 

 

4. Meningkatnya Budaya Hidup Sehat 

Budaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas 

kesehatan hingga peningkatan produktivitas Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan 

untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku 

masyarakat yang kurang sehat. Ada Tujuh yang merupakan bagian penting dari pembiasaan 
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pola hidup sehat dalam masyarakat guna mencegah triple burden atau tiga masalah 

kesehatan penting terkait pemberantasan penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit 

tidak menular dan kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil 

diatasi, adapun tujuh langkah tersebut antara lain: 

a. Melakukan Aktivitas Fisik 

Perilaku kehidupan modern seringkali membuat banyak orang minim melakukan 

aktivitas fisik; baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolah raga. Kemudahan 

– kemudahan dalam kehidupan sehari – hari karena bantuan teknologi dan minimnya 

waktu karena banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak orang menjalani gaya 

hidup yang kurang sehat. Bagian germas aktivitas fisik merupakan salah satu gerakan 

yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. 

b. Makan Buah dan Sayur 

Keinginan untuk makan makanan praktis dan enak seringkali menjadikan berkurangnya 

waktu untuk makan buah dan sayur yang sebenarnya jauh lebih sehat dan bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman seperti junk food dan 

minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. Menambah 

jumlah  konsumsi makanan dari buah dan sayur merupakan contoh GERMAS yang 

dapat dilakukan oleh siapapun. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi 

agar anak mau makan buah dan sayur, untuk hal ini anda dapat mengaplikasikan jurus 

tips anak mau makan buah dan sayur sebagai berikut yaitu salah satunya dengan 

mengkreasikan makanan dari buah dan sayur dengan mengubahnya menjadi tampilan 

yang menarik, contohnya dari karakter kartun yang disukai anak menggunakan buah 

tomat dan sayur ketimun sehingga tadinya anak susah makan buah dan sayur menjadi 

mau makan sayur dan buah. Adapun salah satu kampanye GERMAS adalah kampanye 

makan buah dan sayur yang memberikan informasi betapa besarnya manfaat  dan 

kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari. Karena anda harus memahami 

pentingnya kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari, berikut adalah dampak 

akibat kurang makan buah dan sayur untuk kesehatan tubuh, contohnya seperti 

permasalahan BAB, peningkatan risiko penyakit tidak menular, tekan darah tinggi dan 

lainnya. Dengan memahami pentingnya perilaku makan buah dan sayur, diharapkan 

masyarakat dapat dengan lebih aktif untuk meningkatkan kampanye makan buah dan 

sayur untuk tingkatkan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia 
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c. Tidak Merokok, merokok merupakan kebiasaan yang banyak memberi dampak buruk 

bagi kesehatan. Berhenti merokok menjadi bagian penting dari gerakan hidup sehat dan 

akan berdampak tidak pada diri perokok; tetapi juga bagi orang – orang di sekitarnya. 

Meminta bantuan ahli melalui hipnosis atau metode bantuan berhenti merokok yang 

lain dapat menjadi alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. 

d. Tidak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol, minuman beralkohol memiliki efek buruk 

yang serupa dengan merokok; baik itu efek buruk bagi kesehatan hingga efek sosial 

pada orang – orang di sekitarnya. 

e. Melakukan Cek Kesehatan Berkala, salah satu bagian dari arti germas sebagai gerakan 

masyarakat hidup sehat adalah dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. 

Diantaranya adalah dengan melakukan cek kesehatan secara rutin dan tidak hanya 

datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini memiliki manfaat 

untuk dapat memudahkan mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan lebih dini. Ada 

beragam informasi media cek kesehatan yang memberikan tips cek kesehatan secara 

berkala, apa saja sebenarnya jenis cek kesehatan berkala yang dapat anda lakukan 

untuk mengetahui kondisi kesehatan anda? Berikut adalah beberapa contoh pengecekan 

yang bisa dilakukan. 

o Cek Kesehatan Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) Secara Rutin,  

Melakukan Pengecekan Berat Badan berguna agar anda bisa mendapatkan nilai 

Indeks Massa Tubuh (IMT) yang nantinya dapat menentukan apakah berat 

badan dan tinggi badan Anda sudah berada dalam kondisi ideal atau berisiko 

terkena penyakit tidak menular (PTM) 

o Cek Lingkar Perut Secara Berkala,  Dengan melakukan Cek Lingkar Perut 

secara berkala anda bisa mengontrol lemak perut, jika berlebihan dapat 

menyebabkan penyakit seperti stroke, diabetes hingga serangan jantung 

o Cek Tekanan Darah, Pengecekan Tekanan Darah dapat membantu anda 

mendeteksi adanya risiko stroke, hipertensi hingga jantung 

o Cek Kadar Gula Darah Berkala, Anda dapat mengetahui kadar glukosa dalam 

darah dengan jenis pengecekan kesehatan berkala ini, hasilnya anda dapat 

mengetahui potensi diabetes 

o Cek Fungsi Mata Telinga 

o Cek Kolesterol Tetap, Pengecekan Kolesterol terbagi tiga yaitu LDL (Kolesterol 

"Buruk"), HDL (Kolesterol "Baik") dan Trigliserida 

o Cek Arus Puncak Ekspirasi,    Pengecekan ini adalah salah satu cek kesehatan 

dalam pengujian fungsi paru, pengecekan ini biasa dilakukan pada penderita 

asma atau penyakit lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru 
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o Cek dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim, Pengecekan ini biasanya dilakukan 

dengan pemeriksaan berkala seperti Test PAP SMEAR dan Test IVA 

o Cek Sadari Periksa Payudara Sendiri, Lalu berikutnya dalam ragam cek 

kesehatan berkala yaitu dengan pemeriksaan payudara sendiri. 

f. Menjaga Kebersihan Lingkungan, Bagian penting dari germas hidup sehat juga 

berkaitan dengan meningkatkan kualitas lingkungan; salah satunya dengan lebih serius 

menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil 

seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah 

lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi resiko 

kesehatan seperti mencegah perkembangan vektor penyakit yang ada di lingkungan 

sekitar. 

g. Menggunakan Jamban, Aspek sanitasi menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat 

hidup sehat; salah satunya dengan menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan 

kotoran. Aktivitas buang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan resiko penularan 

berbagai jenis penyakit sekaligus menurunkan kualitas lingkungan. 

Tabel 13 

Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat 

No Indikator Kinerja Target Capaian Persentase 

1  Persentase penerapan germas 

dan kebijakan berwawasan 

kesehatan  

79 78,9 99.8% 

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Agam 

Penerapan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan ini sejalan dengan adanya 

pengukuran PHBS yang telah diterapkan dimasyarakat. Realisasi pencapaian germas dan 

kebijakan kesehatan di Kabupaten Agam Tahun 2021 adalah 78,9%. 

 

III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

            Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sbelumnya belum dapat dilaksanakan 

karena pelaporan ini tahap pertama dalam pelaksanaan Renstra 2021-2026. 

 

III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah berguna untuk mengukur 

tingkat keberhasilan kinerja secara nasional sesuai target Kementerian Kesehatan. Adapun 

perbandingan per indicator sebagai berikut:  
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Tabel 14 

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Kemenkes 

N

o 

Indikator Kinerja Target 

Kemenkes 

Capaian 

1  Angka visite rate di FKTP n/a 2.2 

2  Indeks keluarga sehat  16.3% 15% 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas dengan 

Nakes Sesuai Anjab ABK 

 

Persentase apotik dan toko obat yang sesuai standar 

kesehatan 

 

Persentase penerapan germas dan kebijakan 

berwawasan kesehatan 

 

83% 

 

 

n/a 

 

 

50% 

 

50,7 

 

 

50,6 

 

 

78,9 

 

 

III.1.4. Peluang dan Tantangan Pencapaian Kinerja 

Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dapat digambarkan 

dalam matrik SWOT (Strenghness - Weakness- Opportunities – Threats) sebagai berikut: 

Tabel 15 

Peluang dan Tantangan Dinas Kesehatan 

Internal/              Eksternal Kekuatan / Strenghness (S)  

1. Tersedianya sarana, prasarana 

dan alat kesehatan yang cukup 

memadai 

2. Adanya sumber pembiayaan 

kesehatan 

3. Adanya sumber daya kesehatan  

4. Regulasi yg mendukung 

pelayanan kesehatan 

5. Adanya peran serta masyarakat 

dan swasta terhadap kesehatan 

Kelemahan / Weakness (W) 1. 

1. Masih belum semua sarana, prsarana, 

alkes sesuai dengan permenkes 43 Tahun 

2019 

2. Masih perlunya peningkatan jumlah 

anggaran  APBD untuk kesehatan  

3. Kurangnya peningkatan kuantitas dan 

kualitas SDM  

5. Belum maksimalnya pemberdayaan 

masyarakat & kemitraan berbagai pihak 

terkait 

6.Sistim Informasi Manajemen 

Kesehatan belum optimal  

 

Peluang / Opportunities (O) 

1.Sarana UKBM  

2.Sarana kesehatan dan 

penunjang kesehatan swasta  

3.Kemitraan  

SO / Strategi  

1.Meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan 

2.Meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan pada masyarakat 

WO / Strategi  

1.Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat & kemitraan  

2.Meningkatkan sistim informasi dan 

manajemen kesehatan Terpadu  
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4. Jumlah peserta JKN yang 

terus meningkat  

5.Aksesibilitas mudah  

6.IPTEK  

7.Tingkat pendidikan 

masyarakat meningkat  

8.Dukungan politis 

3.Mengoptimalkan & meningkatkan 

kualitas SDM 

 4.Memanfaatkan sarana kesehatan 

pemerintah dan swasta 

Tantangan / Threats (T) 

1.Meningkatnya jumlah 

penduduk miskin  

2.Beban ganda penyakit  

3.Kurangnya peran serta 

masyarakat dalam PHBS 

4.Tuntutan masyarakat akan 

pelayanan kesehatan 

6.Transisi epidemiologi  

7.Kualitas lingkungan menurun  

8.Kurangnya peran lintas sector 

ST / Strategi  

1.Menggerakkan dan 

memberdayakan masyarakat, 

swasta dan lintas sektor dalam 

pembangunan kesehatan 

WT / Strategi  

1.Meningkatkan sistim surveilans  

2.Meningkatkan advokasi penganggaran 

kesehatan 

3.Meningkatkan peran Fasyankes untuk 

mendorong PHBS 

 

Dari matrik tersebut dapat diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas 

Kesehatan, antara lain :  

1. Peluang / Opportunities (O) 

a. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di 

masyarakat. Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Agam 

antara lain : Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Dengan adanya UKBM tersebut diharapkan dapat 

membantu pencapaian program-program kesehatan.  

b. Sarana Kesehatan dan Penunjang Swasta 

 Sarana Kesehatan swasta terdiri dari : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, 

Rumah Sakit Anak dan Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Apotek. Dalam sudut 

pandang analisis ini, sarana kesehatan swasta bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam 

merupakan perwujudan peran swasta dalam kontribusi meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan dan dapat ikut meningkatkan cakupan program kesehatan.  

c. Kemitraan  

Prinsip kemitraan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang didasari 

semangat, kebersamaan dan gotong royong dengan melibatkan lintas sektor, organisasi 

kemasyarakatan, dan sektor swasta. 
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d.  Aksesibilitas  

Wilayah – wilayah di Kabupaten Agam secara umum relatif terjangkau terhadap 

pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana transportasi yang memadai.  

c. Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat dimanfaatkan 

untuk menunjang pembangunan kesehatan. 

d.  Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan semakin baik derajat kesehatannya.  

e. Komitmen politis dari legislatif terhadap pembangunan kesehatan diharapkan mampu 

mendukung percepatan pembangunan di bidang kesehatan. 

2. Tantangan / Threats (T)  

a. Jumlah Penduduk, masyarakat miskin menjadi kelompok rentan karena kurangnya 

pengetahuan dan akses masyarakat miskin pada sarana pelayanan kesehatan. 

b. Adanya Beban Ganda Penyakit di Masyarakat (double burden), dimana mayoritas 

penyakit di masyarakat adalah penyakit infeksi menular, akan tetapi pada saat yang 

bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif 

(diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke,dll).  

c. Kurangnya Peran Serta Masyarakat dalam rangka mewujudkan PHBS . Belum semua 

masyarakat menjalankan pola hidup bersih, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya 

persentase masyarakat yang merokok dalam rumah, rendahnya cakupan pemberian ASI 

eksklusif dan cakupan penimbangan bayi dan balita setiap bulan.  

b. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Pembiayaan kesehatan masyarakat sebagian besar 

masih menggunakan sistem out of pocket , masih tingginya ketergantungan masyarakat 

pada pemerintah. Belum seluruh masyarakat mengikuti kepesertaaan Jaminan 

Kesehatan Nasional.  

c. Kualitas Lingkungan yang menurun karena pemanasan global yang berdampak pada 

kesehatan masyarakat.  

d. Perlunya peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. 

 

III.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan(preventif, promotif, kuratif dan reabilitatif) pada masyarakat masih perlu mendapat 

perhatian serius. 
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Tabel 16 

Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan 

 

N0 Jenis Tenaga Tenaga Saat ini Kebutuhan 

1 Dokter Umum 60 87 

2 Dokter Gigi 26 31 

3 Perawat 118 187 

4 Bidan 159 202 

5 Tenaga Kesehatan Masyarakat 14 63 

6 Sanitasi Lingkungan 19 35 

7 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 26 40 

8 Nutrisionis 26 46 

9 Apoteker 5 23 

10 Tenaga Teknis Kefarmasian 25 39 

11 Pekarya 14 0 

12 Bidan Pustu+ Polindes+Puskesri 218 240 

13 Rekam Medis 6 42 

14 Terapis Gigi & Mulut 30 38 

15 Elektromedis 0 1 

16 Asisten Tenaga Kesehatan 15 15 

17 Sopir ambulan 29 43 

18 Satpam Puskesmas 26 45 

19 Pramu saji makanan Puskesmas 15 22 

20 K3 Puskesmas 22 42 

21 Tenaga Dinas Kesehatan 74 112 

22  Tenaga Rumah Sakit 375 587 

TOTAL 1.347 1.940 
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II.1.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan  

 Adapun analisa program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indicator kinerja 

Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

 Tabel 17 

Analisis Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program Analisis 

1 Meningkatnya mutu layanan 

kesehatan 

Program pemenuhan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat 

Sesuai 

2 Meningkatnya kompetensi 

tenaga kesehatan sesuai 

standar 

Program peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia kesehatan 

Sesuai 

3 Meningkatnya mutu 

kefermasian 

Program sedian farmasi, alat 

kesehatan dan makanan dan minuman 

Sesuai 

4 Meningkatnya budaya hidup 

sehat 

Program pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan 

 

5 Peningkatan tata kelola 

pemerintahan yang baik, 

bersih dan inovasi  

Program penunjang urusan 

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 

Sesuai 

 

III.2. Akuntabilitas Keuangan   

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan 

dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini 

 

 adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang 

mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah 

Konsep Bloom dan Paradigma Sehat mempengaruhi prioritas upaya kesehatan yang 

berpengaruh pada masalah pembiayaan kesehatan. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 

Pasal 171 dijelaskan sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah 

daerah, Masyarakat dan swasta. Anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 

2019 yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis akuntabiitas kinerja dengan 

rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis  adalah sebagai berikut:  
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Tabel 18 

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Dinas Kesehatan 

 Kabupaten Agam Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Meningkatnya mutu layanan 

kesehatan 
                          

120.340.136.899  

                          

98.498.872.739  

                          

81.85

%  

2 Meningkatnya kompetensi tenaga 

kesehatan sesuai standar 

                               

2.701.534.150  

                               

2.590.856.085  

                               

95.9 % 

3 Meningkatnya mutu kefermasian 
                                     

270.632.000  

                                     

182.449.350  

                                     

67.42

%  

4 Meningkatnya budaya hidup 

sehat 

                            

466.980.000  

                            

395.627.200  

                            

84.7% 

 

Rincian akuntabilitas keuangan per indicator kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

 

1. Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan 

        Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya mutu layanan kesehatan 

sebagai berikut: 

Tabel 19 

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak 

 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

 

1 

 

Meningkatnya Mutu Layanan 
                          

120.340.136.899  

                          

98.498.872.739  

                          

81.85%  

 

Kegiatan yang dilakukan pada sasaran eningkatkan mutu layanan kesehatan meliputi 

penyedian fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (meliputi 

pembangunan Puskesmas, Pustu, ketersedian alat kesehatan, kalibrasi serta penyedian obat dan 

bahan habis pakai) dan penyedian pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat 9 mulai dari pengelolaan pelayanan ibu hamil hingga kegiatan akreditasi 

Puskesmas). Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan yang didanai dengan DAK baik fisik dan 

non fisik, realisasi 81.85% disebabkan terlambatnya juknis dari kementerian dan terjadinya 

recofusing dana DAK non fisik yang mengalami proses cukup panjang dan DPA pergeseran 

recofusing baru disahkan 30 Juni 2021. 
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2. Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan Yang Bermutu 

Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja terjangkaunya akses layanan kesehatan 

yang bermutu sebagai berikut: 

Tabel 20 

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis 

Meningkatnya kompetensi Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 

 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Meningkatnya kompetensi tenaga 

kesehatan sesuai standar 

                               

2.701.534.150  

                               

2.590.856.085  

                               

95.9 % 

 

Kegiatan yang dilakukan adalah pembayaran gaji tenaga kontran dengan dana BOK 

Puskesmas serta adanya kegiatan BLUD Puskesmas. Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana 

adalah pertemuan pembahasan BLUD Puskesmas dan perbedaan SSH pertemuan di hotel. 

 

3. Meningkatnya Mutu Kefarmasian 

Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya mutu kefarmasian  sebagai 

berikut: 

Tabel 21 

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis 

Meningkatnya Mutu Kefarmasian 

 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

3 Meningkatnya mutu kefermasian 
                                     

270.632.000  

                                     

182.449.350  

                                     

67.42

%  

Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pengawasan obat makanan yang telah diatur 

dengan juknis no 12 tahun 2021 tentang penggunaan alokasi khusus non fisik Bidang 

Kesehatan menu pengawasan obat dan makanan. Kegiatan yang telah disusun 

…………………… 
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4. Meningkatnya Budaya Hidup  Sehat 

Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya budaya hidup sehat sebagai 

berikut: 

Tabel 22 

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis 

Meningkatnya Budaya Hidup Sehat 

 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

4 Meningkatnya budaya hidup 

sehat 

                            

466.980.000  

                            

395.627.200  

                            

84.7% 

 

Kegiatan yang dilakukan adalah lomba dokter kecil, kader posyandu dan pelatihan SIP 

berbasis web. Indikator meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat adalah persentase 

rumah tangga ber-PHBS sebesar 78,9%.  

 

III.3 Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan 

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut: 

Tabel 23 

Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan 

 Kabupaten Agam Tahun 2020 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi 

1 Meningkatnya mutu layanan 

kesehatan 
                          

120.340.136.899  

                          

98.498.872.739  

                          

18.15%  

2 Meningkatnya kompetensi 

tenaga kesehatan sesuai standar 

                               

2.701.534.150  

                               

2.590.856.085  

                               

4.1 % 

3 Meningkatnya mutu 

kefermasian 
                                     

270.632.000  

                                     

182.449.350  

                                     

32.58%  

4 Meningkatnya budaya hidup 

sehat 
                            

466.980.000  

                            

395.627.200  

                            

15.3% 

 

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 17.53 %, dari total anggaran belanja 

langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas 

kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat 

penghematan anggaran. Adapun efisiensi anggran per sasaran strategis sebagai berikut: 
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1. Meningkatnya mutu layanan kesehatan mengalami efisiensi kegiatan akibat terlambatnya 

juknis dan adanya recofusing anggaran DAK Non Fisik yang baru disahkan tanggal 30 

Juni 2021. Efisiensi angggaran untuk kegiatan ini adalah 18.15%. 

2. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar mengalami efisiensi anggaran 

adalah 4.1%. Kegiatan ini bersumber dana DAK non Fisik terkait pengangkatan tenaga 

dengan perjanjian kinerja dan kegiatan BLUD Puskesmas. 

3. Meningkatnya mutu layanan kefarmasian mengalami efisiensi sebesar 32.58% dengan 

kegiatan bersumber dana DAK BPOM dengan kesesuai SSH pertemuan sehingga tidak 

dapat direalisasikan. 

4. Meningkatnya budaya hidup sehat mengalami efisiensi 15.3% dengan rincian kegiatan 

advokasi dan pemberdayaan masyarakat dalam hal selisih SSH pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaporan Kinerja  Tahun 2021 
 
 
 
 
 38 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 Pelaporan Kinerja merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan program. Indicator sasaran strategis yang menjadi pembahasan akuntabilitas 

kinerja telah mencapai target kinerja tahun 2021 dengan penilaian realisasi kinerja sangat baik 

namun perlu usaha yang berkelanjutan dan berkesinambungan unutuk mencapai derejat 

kesehatan yang optimal. Dengan adanya perbandingan antara pencapaian indikator kinerja per 

tahun dan antar tahun disandingkan Renstra Kemenkes akan memberikan alternatif langkah 

sejauh mana capaian kinerja lima tahunan dapat dicapai secara efisian dan efektif dari segi 

anggaran dan sumber daya yang ada.  

 

 Keberhasilan pencapaian akuntabilitas menggambarkan keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan 

dukungan lintas sektor baik pihak swasta dan masyarakat. Dan perlunya ditingkatkan kerja 

sama Dinas Kesehatan dengan lintas sektor terutama terkait pemberdayaan masyarakat peduli 

dan mandiri dengan kesehatan diri dan keluarganya. Sehingga kedepannya masyarakat 

memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


