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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  

dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diselenggarakan program  pembangunan  nasional  

secara  berkelanjutan,  terencana  dan  terarah.  

Pembangunan  kesehatan  merupakan  bagian  integral  dan  

terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan 

diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal. Hal ini sesuaidengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orangberhak  hidup  

sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  

mendapatkanlingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya 

dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen 

utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan  

selain  pendidikan  dan  pendapatan  per  kapita.  Dengan  

demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya 

utama untuk peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  yang  

pada  gilirannya  mendukung  percepatan pembangunan nasional.  

 

BAB I 
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Sebagai  salah  satu  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menetapkan arah 

kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu 

pada visi Kabupaten Gorontalo  tahun 2016-2021“Terwujudnya 

Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani“yang 

akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program 

kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan pendanaan yang bersifat terencana. 

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program 

yang dilaksanakan  apakah  tujuan  dan  sasaran program  

mencapai  hasil yang diharapkan,  berhasil  guna  dan  

berdaya  guna  yang  optimal  dalam meningkatkan  derajat  

kesehatan  masyarakat  serta  dapat  meningkatkan kinerja 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Gorontalo, perlu disusun 

laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP)selama 2018, sebagai kewajiban setiap Instansi 

Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara 

untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  

fungsinya  serta  kewenangan  pengelolaan sumber daya dengan 

didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh 

masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem 

akuntabilitas yang memadai.  

LKIP  merupakan  laporan  yang  berisi  informasi  capaian  

kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai   

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. LKIP juga berperan  sebagai  alat  kendali,  

alat  penilai  dan  alat  pendorong terwujudnya Good Governance 
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yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme.  

Laporan kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak 

ukurkeberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan 

pengembangan kesehatan masyarakat.Informasi yang 

diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan  

pemerintahan  yang  dilakukan  secara  efesien, efektif dan 

responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan  

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu 

lembaga. 

 

B. Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo 

tahun 2018 berlandaskan kepada:  

1. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme  

3. Undang-Undang  Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Daerah 

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

5. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan 

Daerah 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  

PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional 

8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2010 tentang Kesehatan 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015–2019. 

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

HK.02.02/MMENKES/52/2015 tentang Rencana Strategi 

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

15. Keputusan Kepala Lembaga  Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/8/2003   Tentang   Perbaikan   Pedoman   

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 54  Tahun  2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008    tentang    Tahapan,    Tata    Cara    Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1996 tentang Rencana 
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Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Gorontalo  

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016-2021 

20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

21. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja  Dinas  

Kesehatan 

C. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Peraturan Bupati No 33 Tahun 216 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata 

Kerja  Dinas  Kesehatan, menyatakan bahwa Susunan 

Organisasi Dinas  kesehatan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat,  membawahkan: 

1. Sub  Bagian  Perencanaan; 

2. Sub  Bagian  Keuangan;  dan 

3. Sub  Bagian  Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang  Kesehatan Masyarakat,  membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;  dan 

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 

Raga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

membawahkan: 

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi 
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2.  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa. 

e. Bidang  Pelayanan Kesehatan,  membawahkan: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;  

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan,  membawahkan: 

1. Seksi Kefarmasian 

2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga (PKRT); 

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g. Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas;  dan 

h. Kelompok  Jabatan  Fungsional. 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUB. BAGIAN 

PERENCANAAN

KEPALA SUB. BAGIAN 

KEUANGAN 

KEPALA SUB. BAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SEKSI KESEHATAN 

LINGKUNGAN, KESEHATAN 

KERJA & OLAH RAGA

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 

& PENGENDALIAN 

PENYAKIT TIDAK MENULAR 

& KESEHATAN JIWA

KEPALA SEKSI PELAYANAN 

KESEHATAN TRADISIONAL

KEPALA SEKSI SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEPALA BIDANG KESEHATAN 

MASYARAKAT

KEPALA SEKSI PROMOSI 

DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KESEHATAN 

KELUARGA & GIZI

KEPALA SEKSI SURVEILANS 

DAN IMUNISASI

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 

& PENGENDALIAN 

PENYAKIT MENULAR

KEPALA BIDANG PELAYANAN 

KESEHATAN

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA 

KESEHATAN

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & 

PENGENDALIAN PENYAKIT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
UPTD DINAS KESEHATAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN 

KESEHATAN PRIMER

KEPALA SEKSI PELAYANAN 

KESEHATAN RUJUKAN

KEPALA SEKSI 

KEFARMASIAN

KEPALA SEKSI ALAT 

KESEHATAN & PKRT
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D. Tugas Pokok  Dan Fungsi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Tata Kerja  Dinas  Kesehatan, pada pasal 4 menyatakan bahwa 

Dinas  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Daerah  dalam 

melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  

asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan serta melaksanakan 

tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan  tugas  kedinasan. 

Sedangkan pada pasal 5 menyatakan bahwa Untuk  

melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

4, Kepala  Dinas  mempunyai  fungsi: 

a. perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan 

Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya 

Kesehatan;  

b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan 

Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya 

Kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan 

Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta 

Sumber Daya Kesehatan;  
 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi   kedinasan. 
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1. Sekretariat   

Sekretariatmempunyai  tugas  melakukan  pengelolaan 

kesekretariatan,menyusun rencana program, 

mengendalikan,mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan  

pengelolaan administrasi keuangan,  menyelenggaraan  

anggaran  rutin,  aset, administrasi  umum dan kepegawaian  

Dinas  serta melaksanakan tugas-tugas lainya sesuai tugas 

kedinasan. 

Untuk  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat mempunyai  

fungsi: 

1) perumusan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Kesekretariatan 

Kepegawaian; 

2) penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data 

dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan; 

3) pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan 

keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan 

pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan 

kepustakaan;  

4) pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan program; dan 

5) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai  dengan tugas   

kedinasan. 

Sekretariat,  membawahkan: 

1) Sub Bagian  Perencanaan 

Sub  Bagian Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan,mengelola, menyusun, dan  mengendalikan  

rencana  program  kegiatan Dinas, serta melaksanakan  

tugas-tugas  lainnya  sesuai   dengan tugas  kedinasan. 

2) Sub  Bagian  Keuangan 
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Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan  

pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan 

Dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan,  urusan  

kas,Pengelolaan  asetserta  melaksanakan  tugas-tugas  

lainnya  sesuai  dengan tugas  kedinasan. 

3) Sub Bagian  Umum  dan  Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang 

meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, 

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam 

rangka urusan rumah tangga, mengadakan dan 

memelihara inventaris, mengadakan benda berharga/alat 

pungut perlengkapan dinas lainnya dan kesejahteraan 

pegawai, statistik pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, 

kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan 

jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas 

lainnya sesuai dengan tugas  kedinasan. 

2. Bidang Kesehatan Masyarakat 

 Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Kesehatan 

Masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai 

dengan tugas  kedinasan. 

Untuk  menyelenggarakan  tugasnya, Bidang Kesehatan 

Masyarakat  mempunyai  fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang 

Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, 

Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga;  
 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang 

Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, 
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Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga;  
 

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang 

Kesehatan Keluarga, Gizi, Promosi Kesehatan, 

Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga;  
 

d. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  Bidang  

Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, 

Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai  dengantugas dan  

fungsi  kedinasan. 

Bidang  Kesehatan Masyarakat,  membawahkan: 

1) Seksi  Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Seksi  Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakatmempunyai 

tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan 

operasional, membimbing, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan di Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan  tugas  

kedinasan. 

2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan 

rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, 

membimbing, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di 

Bidang Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas  kedinasan. 

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 

Raga. 
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Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 

Raga mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan 

melaksanakan kebijakan operasional, membimbing, 

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di Bidang 

Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan 

Kerja dan Olah Raga serta melaksanakan tugas-tugas 

lainnya sesuai dengan tugas  kedinasan. 

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  serta melaksanakan  

tugas-tugas  lainnya  sesuai dengan tugas  kedinasan. Bidang  

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai   fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang 

Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular, Pencegahan dan pengendalian Penyakit 

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;  
 
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang 

Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

 
 c. 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 

 d.  Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai  dengan tugas  

dan fungsi kedinasan. 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

membawahkan : 
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1) Seksi Surveilans dan Imunisasi 

Seksi  Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit  Menular  mempunyai tugas menyiapkan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, 

membimbing, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di 

Bidang Surveilans dan Imunisasi serta melaksanakan  

tugas-tugas  lainnya  sesuai dengan tugas  kedinasan. 

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Seksi  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Menular  

mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan operasional, membimbing, 

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta 

melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai dengan tugas  

kedinasan. 

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa. 

Seksi  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu  

menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

operasional, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan di 

Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Tidak 

Menular dan  kesehatan  jiwa serta   melaksanakan tugas-

tugas   lainnya   sesuai  dengan tugas   kedinasan. 

4. Bidang Pelayanan Kesehatan 

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian  urusan  Dinas  di  bidang  Pelayanan Kesehatan 

serta  melaksanakan tugas-tugas   lainnya   sesuai 

dengantugas   kedinasan.  

Bidang  Pelayanan Kesehatan mempunyai  fungsi : 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang 

Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional;  

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang 

Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional;  

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang 

Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional;   

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pelayanan 

Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

termasuk  peningkatan  mutunya,  serta  pelayanan 

kesehatan  tradisional; 

e. Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

Bidang  Pelayanan Kesehatan,  membawahkan: 

1) Seksi  Pelayanan Kesehatan Primer 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas 

menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

operasional, membimbing, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan serta meningkatkan mutu Fasilitas Layanan 

Kesehatan (fasyankes) di Bidang Pelayanan Kesehatan 

Primer serta melaksanakan tugas-tugas  lainnya  sesuai  

dengan tugas  kedinasan. 

2) Seksi  Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas 

menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
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operasional, membimbing, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan serta meningkatkan mutu Fasilitas Layanan 

Kesehatan (fasyankes) di Bidang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, serta melaksanakan tugas-tugas  lainnya  

sesuai  dengan tugas  kedinasan. 

3) Seksi  Pelayanan Kesehatan Rujukan  

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas 

menyiapkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan 

operasional, membimbing, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan serta meningkatkan mutu Fasilitas Layanan 

Kesehatan (fasyankes) di Bidang Pelayanan Kesehatan 

Rujukan,  serta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya sesuai 

dengan tugas kedinasan. 

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

BidangSumber Daya Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian  urusan Dinas  di  Bidang Sumber 

Daya Kesehatan  serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai  dengan tugas  kedinasan. 

Bidang Sumber  Daya  Kesehatan mempunyai  fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang 

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia 

Kesehatan;  

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang 

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya 

Manusia Kesehatan;  

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang 

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya 

Manusia Kesehatan;  

d. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  Bidang 
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Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya 

Manusia Kesehatan; dan 

e. Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

Bidang  Sumber Daya Kesehatan,  membawahkan: 

1) Seksi Kefarmasian 

Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas menyiapkan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, 

membimbing, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di 

Bidang Pelayanan Kefarmasian serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas  kedinasan.      

2) Seksi Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga 

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan operasional, membimbing, 

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di Bidang 

Pelayanan Alat Kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas 

lainnya sesuai dengan tugas  kedinasan.      

3) Seksi  Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai  tugas 

menyiapkan, merumuskan, melaksanakan kebijakan 

operasional, membimbing, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan di Bidang Sumber Daya Manusia, serta 

melaksanakan tugas-tugas  lainnya  sesuai dengan tugas  

kedinasan. 

E. Kondisi Umum 

1. Sumber Daya Tenaga Kesehatan 

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten 

Gorontalo sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 
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manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku 

pembangunan tersebut. Oleh karenanya peningkatan 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya 

tenaga kesehatan merupakan prioritas dalam pelaksanaan 

pembangunan kesehatan di Kabupaten. Rekruetmen 

tenaga kesehatan baik melalui seleksi penerimaan PNS, 

PTT, Honor Daerah dan Magang telah dilaksanakan dalam 

upaya memenuhi ketersediaan jumlah tenaga kesehatan.  

Selain itu berbagai pelatihan teknis dan profesi 

dikembangkan, termasuk memberikan beasiswa kepada 

pegawai kesehatan untuk mengikuti penjenjangan dari 

Program D3 kesehatan, program sarjana dan program 

pasca sarjana sekaligus pendidikan dokter spesialis untuk 

memenuhi kualitas tenaga kesehatan. Berikut ini adalah 

daftar nominatif PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018. 
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Tabel1.1 

Daftar Tenaga Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Tahun 2018 

 

No Jenis Tenaga Status Jumlah 

PNS NON PNS 

1. Dokter Umum 24 6 30 

2. Dokter Gigi PNS 8 3 11 

3. Perawat Umum 189 7 196 

4. Bidan  177 17 194 

5. Kesehatan 
masyarakat 

94 31 125 

6. Kesehatan 

Lingkungan 

34 0 34 

7. Kefarmasian 14 9 23 

8. Nutrisionis 36 7 43 

9. Analis Kesehatan 2 7 9 

10. Nakes Lainnya 55 90 145 

Total 633 177 810 

 
 

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan 

 Keterbatasan anggaran daerah untuk melakukan 

pengadaan, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana fisik 

kesehatan, maka upaya yang ditempuh dalah menangkap peluang 

dari anggaran TP (Tugas Pembantuan), DAK ( Dana Alokasi 

Khusus). Untuk sarana pelayanan kesehatan dasar pada tahun 

2017 telah dikembangkan 2 Puskesmas menjadi Puskesmas rawat 

Inapyakni Puskesmas Limboto Barat dan Puskemas Tolangohula 

sehingga total Puskesmas Rawat Inap sampai dengan sekarang 

menjadi 7 Puskesmas. Selain itu pada tahun 2017 pula diadakan 

kenderaan operasional roda 4 (Pusling) sebanyak 4 unit yang di 

peruntukan bagi puskesmas, Limboto, Bongomeme, Bilato dan 
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Boliyohuto.Gambaran ketersediaan sarana dan prasarana 

kesehatan dikabupaten Gorontalo tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.2 
Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan 

Kabupaten  Gorontalo tahun 2018 

 

No Jenis Sarana Kondisi Jlh 

Baik Rusak 

1 Rumah Sakit Pemerintah  1 - 1 

2 Puskesmas Rawat Inap 7 - 7 

3 Puskesmas Rawat Jalan 14  14 

4 Puskesmas Pembantu (Pustu) 41 42 85 

5 Poskesdes 69 - 69 

6 Posyandu 442 - 442 

7 Puskesmas Keliling R 4 42 1 43 

8 Mobil Operasional 17 - 17 

9 Sepeda Motor 212 9 221 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Visi dan Misi  

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo 2016-2021 tidak terdapat Visi dan Misi, namun 

mengikuti Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Gorontalo periode 2016-2021 yakni “Terwujudnya Kabupaten 

Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani”, Visi ini di 

jabarkan kedalam 5 misi pembangunan daerah yaitu : 

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan 

Berkarakter 

2. Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan 

Dinamis 

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian 

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

Dinas kesehatan mempunyai peran dalam memberikan 

kontribusi terhadap penyelenggaraaan pembangunan kesehatan 

yang merupakan bagian integral dari seluruh penyelenggaran 

pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan didaerah 

terutama terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah. 

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 

2.2.1 Tujuan 

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Gorontalo 2016-2021,dan dalam rangka 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan 

Sustinable Development Goals (SDGs). maka ditetapkan tujuan 

pembangunankesehatan di Kabupaten Gorontalo yaitu : 

BAB II 
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1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya 

2. Meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan melalui 

peningkatan pelayanan pada setiap tingkatan kehidupan 

(continuum of care) termasuk pelayanan kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat dan promosi kesehatan  

3. Meningkatkan pengendalian masalah kesehatan melalui 

pengendalian kesehatan lingkungan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, dan 

pengendalian wabah dan bencana.  

4. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, 

ketersedian kefarmaian dan alat kesehatan serta jaminan 

kesehatan. 

5. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

bidang kesehatan  

6. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan Manusia melalui 

perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, serta 

pendidikan dan pelatihan. 

7. Meningkatkan manajemen dan system informasi kesehatan 

yang terintegrasi 

2.2.2  Sasaran 

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo adalah : 

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan sasaran 

yang ingin dicapai adalah : 

a. Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 per 100.000 

menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup 

b. Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per 1000 

menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup,  

c. Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % menjadi 

dibawah 0,9 %.  
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d. Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dari 40,8% 

menjadi 28% 

e. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 

0-11 bulan dari 80,49% menjadi 100%,  

2. Meningkatnya upaya kesehatan di setiap siklus kehidupan 

(Continum Of Care) dengan sasaran yang akan dicapai adalah: 

a. Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 100% 

b. Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 100% 

c. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 

100% 

d. Cakupan Pelayanan kesehatan balita sebesar 100% 

e. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

sebesar 100% 

f. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 

100% 

g. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 

100% 

3. Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat dengan sasaran yang 

akan dicapai adalah 

a. Persentase balita gizi buruk yang mendapat penanganan 

/pelayanan sebesar 100% 

b. Persentase balita kurang  gizi (BKG) sebesar < 17% 

c. Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) sebesar 

<20% 

4. Meningkatnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan 

bersumberdaya masyarakat 

a. Persentase  Rumah Tangga Ber-PHBS mencapai 80%  

b. Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS sampai 
dengan 80%  

c. Persentase posyandu purnama dan mandiri mencapai 60%  
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5. Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan dengan sasaran 

yang akan dicapai adalah : 

a. Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan setiap anak di 

satuan pendidikan dasar sebesar 100% 

b. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi 

syarat kesehatan sebesar 90 % 

c. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 

60% 

6. Meningkatnya  upaya pengendalian penyakit kesehatan dengan 

sasaran yang akan dicapai adalah : 

a. Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 

100% 

b. Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 

sebesar 100% 

c. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 

100% 

d. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko 

terinfeksi HIV sebesar 100% 

e. Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < 1/1000 

penduduk 

f. Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan 

KTR sebesar 50% 

g. Cakupan Kesehatan Jiwa pada orang dengan gangguan 

jiwa berat 100% 

7. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

dengan sasaran yang akan dicapai adalah 

a. Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar100% 

b. Rasio Fasilitas Kesehatan per desa (1:1) 

c. Persentase Kunjungan Rawat Jalan sebesar 15% 

d. Persentase Kunjungan Rawat Inap sebesar 1,5% 
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8. Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi dan  alat 

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: 

a. Persentase ketersediaan obat dan Vaksin terhadap 

kebutuhan obat sampai dengan 100%  

b. Persentase apotek yang diawasi sampai dengan 100% 

9. Meningkatnya pembiayaan terhadap jaminan pemeliharaan  

kesehatan masyarakat dengan sasaran yang akan dicapai 

adalah : 

a. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sampai 

dengan 100% 

10. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga 

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: 

a. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 

sebanyak  220  orang 

b. Cakupan Bimtek SDM Kesehatan profesional terhadap 

kebutuhan sampai dengan 100 %  

11. Meningkatnya tata kelola administrasi dan manajemen 

pemerintahan bidang kesehatan dengan sasaran yang akan 

dicapai adalah: 

a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 

mencapai 100%  

b. Meningkatnya cakupan layanan sarana-prasarana aparatur 

dalam kondisi baik mencapai 100% 

c. Meningkatnya tingkat kepatuhan aparatur mencapai 100%  

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, 

dengan sasaran yang akan dicapai adalah : 

a. Persentase tersedianya jaringan dan aplikasi Sistem 

Informasi Puskesmas (SIP) yang diperuntukkan untuk 

akses pelayanane-health sebesar 50% 
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2.3 Strategi dan Kebijakan 

2.3.1 Strategi 

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan dan 

sasaran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan 

kesehatan didaerah adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Akselerasi pemenuhan  pelayanan kesehatan 

bagi ibu dan anak yang berkualitas 

2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang 

berkualitas 

3. Meningkatkan pemenuhan capaian Standar pelayanan 

Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target 

yang ditetapkan. 

4. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku 

bersih dan sehat 

6. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan 

7. Meningkatkan  pemerataan dan kualitas sarana prasarana 

Pelayanan kesehatan 

8. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 

dalam menunjang pelayanan kesehatan 

9. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber 

daya manusia kesehatan 

11. Menguatkan manajemen, dan meningkatkan Sistem 

Informasi Puskesmas (SIP) 
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2.3.2 Kebijakan 

Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di 

Kabupaten Gorontalo akan diarahkan pada permasalahan-

permasalahan pada pelaksanaan strategi pelayanan kesehatan 

yang ditemukan. Penyelesaian masalah berdasarkan pada tujuan 

dan sasaran yang ditemuat dalam renstra Kesehatan dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

pemenuhan hak-hak asasi manusia akan kesehatan dengan 

prioritas induvidu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

beresiko serta bersperspektif gender. Kebijakan pelaksanaan 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekankan 

pada peningkatan akses dan jaminan pelayanan kesehatan 

yang merata, adil dan terus menerus, secara kualitas dan 

kwantitas dapat mencapai standar pelayanan prima 

2. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekankan 

pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) 

3. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

masyarakat dalam usaha kesehatan bersumberdaya 

masyarakat melalui kegiatan konsolidasi, pengembangan dan 

kemandirian antara petugas dan kelompok masyarakat. 

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan menurunkan penyakit 

menular, penyakit tidak menular. 

5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya di daerah 

terpencil. 

6. Peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai 

ketentuan yang berlaku 
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7. Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

bidang kesehatan 

8. Peningkatan kualitas SDM-Kesehatan melalui bimbingan 

tehnis secara berkala dan bekerja berdasarkan standar 

oprasional prosedur 

9. Peningkatan mutu manajemen administrasi kesehatan melalui 

peningkatan administrasi perkantoran (perencanaan program 

penataan kepegawaian dan pengengelolaan keuangan) serta 

pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 

2.4 Program dan Kegiatan 

Adapun Rencana program, Kegiatan  yang dilaksanakan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2016 – 2021 dibagi dalam 

3 program dan kegiatan yaitu program dan kegiatan prioritas, 

program dan kegiatan penunjang dan program kegiatan rutin, 

dan, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :    

A. Program dan Kegiatan Prioritas  

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 

dengan kegiatan : 

a. Pendidikan dan pelatihan formal 

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan 

2. Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan : 

a. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 

b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 

kesehatan 

c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 

kesehatan 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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3. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan : 

a. Revitalisasi sitem kesehatan 

b. Peningkatan kesehatan masyarakat 

c. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan 

d. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dengan kegiatan : 

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar 

hidup sehat 

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 

c. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan 

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 

b. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi 

besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang 

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

6. Program pengembangan lingkungan sehat,dengan kegiatan: 

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 

b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 

c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  

7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular, dengan kegiatan : 

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk  
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b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular 

e. Peningkatan Imunisasi 

f. Peningkatan surveillance epideminologi dan 

penaggulangan wabah 

g. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) 

pencegahan dan pemberantasan penyakit 

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan 

jaringannya, dengan kegiatan : 

a. Pembangunan puskesmas 

b. Pembangunan puskesmas pembantu  

c. Pengadaaan puskesmas keliling 

d. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 

e. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 

pembantu 

f. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 

g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 

puskesmas 

h. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana 

puskesmas pembantu 

i. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 

9. Program kemitraan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan: 

a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 

b. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic 

c. Kemitraan  pengobatan bagi pasien kurang mampu 
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10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, 

dengan Kegiatan : 

a. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan  

kegiatan: 

a. Penyusunan standar kesehatan 

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 

kesahatan 

c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 

pelayanan kesehatan 

d. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan 

kesehatan 

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan 

kegiatan : 

a. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 

b. Pelayanan kesehatan 

13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan, dengan 

kegiatan : 

a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga 

kurang mampu 

b. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang 

mampu 

c. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga 

kurang mampu 

B. Program dan kegiatan Penunjang  

1. Program pengawasan obat dan makanan, dengan kegiatan : 

a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di 

bidang obat dan makanan 
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b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan 

berbahaya 

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 

makanan, dengan kegiatan : 

a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil 

industri 

b. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 

c. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 

kesehatan makanan restaurant 

C. Program dan Kegiatan Rutin  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 

kegiatan : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 

e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasiona 

f. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

g. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

h. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

i. Penyediaan alat tulis kantor 

j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

k. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

l. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

m. Penyediaan peralatan rumah tangga 
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n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 

o. Penyediaan bahan logistik kantor 

p. Penyediaan makanan dan minuman 

q. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

r. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam  daerah 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 

dengan kegiatan: 

a. Pembangunan rumah dinas 

b. Pembangunan gedung kantor 

c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

d. Pengadaan peralatan gedung kantor 

e. Pengadaan mebeleur 

3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan : 

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

b. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

c. Pengadaan pakaian KORPRI 

d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

2.5 Rencana Strategis 

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin 



32 
LAKIP Dinas Kesehatan 2018 

 

timbul.   Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, stratejik (kebijakan dan program) serta 

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 

Rencana  strategis  Dinas  Kesehatan Kabupaten merupakan  

suatu perencanaan  startegis  yang  disusun  dan  

dirumuskan  setiap  lima  tahun  yang menggambarkan visi, 

misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang 

mengedepankan isu-isu  lokal dan merupakan  rencana  yang 

terarah,  efektif dan berkesinambungan sehingga dapat 

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas 

dan anggaran pembiayaan yang ada.  

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021, 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 

sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun mulai 2016 - 

2021, yaitu sebagai berikut :  

 

 Tabel 2.1 

Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Kesehatan 
 

SASARAN INDIKATOR 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Meningkatnya status 
kesehatan 

masyarakat  

  

  

  
  

1 Menurunkan angka 
kematian ibu dari 297,8 

per 100.000 menjadi 250 

per 100.000 kelahiran 

hidup 

288 278 268 258 250 250 

2 Menurunkan angka 

kematian bayi dari 11 per 

1000 menjadi 10 per 1000 

kelahiran hidup,  

10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 

3 Menurunkan prevalensi gizi 

buruk dari 1,2 % menjadi 

dibawah 0,9 %.  

1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 
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 4 Menurunkan Prevalensi 

stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada anak 

baduta (bawah dua tahun) 

dari 40,8% menjadi 28% 

38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 

5 Meningkatnya cakupan 

imunisasi dasar lengkap 

bayi usia 0-11 bulan dari 

80,49% menjadi 100%,  

84 88 92 96 100 100 

2. Meningkatnya 

pelayanan kesehatan 

di setiap siklus 

kehidupan (Continum 
Of Care) 
  

  

  

  

  

6 Cakupan Pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

7 Cakupan Pelayanan 

kesehatan ibu bersalin 

sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

8 Cakupan Pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

9 Cakupan Pelayanan 

kesehatan balita sebesar 

100% 

100 100 100 100 100 100 

10 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia 

pendidikan dasar sebesar 
100% 

100 100 100 100 100 100 

11 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia 
produktif sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

12 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia lanjut 
sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

3. Meningkatnya 

perbaikan gizi 
masyarakat  

  

  

13 Persentase balita gizi buruk 

yang mendapat 
penanganan /pelayanan 

sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

  

14 Persentase balita kurang  

gizi (BKG) sebesar < 17% 

<17 <17 <17 <17 <17 <17 

15 Persentase Bumil Kurang 

Energi Kronik (KEK) 

sebesar <20% 

 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

4. Meningkatnya 

promosi kesehatan 

dan upaya kesehatan 

bersumberdaya 

masyarakat 

16 Persentase  Rumah Tangga 

Ber-PHBS mencapai 80%  

69 72 75 78 80 80 

17 Persentase Institusi 

pendidikan yang ber-PHBS 

sampai dengan 80%  

69 72 75 78 80 80 

18 Persentase posyandu 

purnama dan mandiri 

mencapai 60%  

25 32 39 46 53 60 

5. Meningkatnya upaya 

penyehatan 

lingkungan  
  

  

19 Cakupan Pelayanan higiene 

sanitasi pangan setiap 

anak di satuan pendidikan 
dasar sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

20 Persentase Tempat-Tempat 

Umum (TTU) yang 
memenuhi syarat 

kesehatan sebesar 90 % 

83,5 85,5 87,5 89,5 90 90 
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21 Jumlah desa/kelurahan 

yang melaksanakan STBM 
sebesar 64% 

48 52 56 60 64 64 

6. Meningkatnya  upaya 

pengendalian 
penyakit kesehatan  

  

  

  

  

22 Cakupan Pelayanan 

kesehatan penderita 
hipertensi sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

23 Cakupan Pelayanan 

kesehatan penderita 

Diabetes Melitus sebesar 
100% 

100 100 100 100 100 100 

24 Upaya kesehatan jiwa pada 

orang dengan gangguan 
jiwa berat 

100 100 100 100 100 100 

25 Cakupan Pelayanan 

kesehatan orang dengan 
TB sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

26 Cakupan Pelayanan 

kesehatan orang dengan 
risiko terinfeksi HIV 

sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

27 Cakupan satuan 

Pendidikan dasar  yang 

merapkan Kawasan Tanpa 

Rokok sebesar 50% 

10 20 30 40 50 50 

28 Prevalensi Insiden Malaria 

(API) sebesar < 1/1000 

penduduk 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1  

7. Meningkatnya Akses 

dan Mutu Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan,  

29 Persentase Puskesmas 

terakreditasi sebesar100% 

0 24 24 33 19 100 

30 Rasio Fasilitas Kesehatan 

per desa (1:1) 

1:1,25   1:1,2 1:1,15   1:1,1 1:1,05  1:1  

31 Jumlah Rumah Sakit 

Pratama yang 

dimanfaatkan 

0 0 1 0 0 0 

  32 Persentase kunjungan 

rawat jalan 

15 15 15 15 15 15 

33 Persentase kunjungan 

rawat inap 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8. Meningkatnya akses 

dan mutu sediaan 

farmasi dan  alat 

kesehatan 

34 Persentase ketersediaan 

obat dan vaksin terhadap 

kebutuhan obat sampai 

dengan 100% 

100 100 100 100 100 100 

35 Persentae Apotek yang 

diawasi sebesar 100% 

100 100 100 100 100 100 

9. Meningkatnya 

pembiayaan terhadap 

jaminan 

pemeliharaan  

kesehatan 

masyarakat  

36 Cakupan kepesertaan 

Jaminan Kesehatan 

Nasional sampai dengan 

100% 

96,72 97 98 99 100 100 

10. Meningkatnya 

Jumlah, Jenis, 

Kualitas dan 
Pemerataan Tenaga 

Kesehatan 

37 Jumlah SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya sebanyak  
220 orang 

0 44 44 44 44 44 

  

38 Cakupan Bimtek SDM 

Kesehatan professional 

terhadap kebutuhan 

sampai dengan 100 % 

100 100 100 100 100 100 
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11. Meningkatnya tata 

kelola adminstrasi 
dan manajemen 

pemerintahan bidang 

kesehatan  

39 Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 
mencapai 100% 

100 100 100 100 100 100 

40 Meningkatnya cakupan 

layanan sarana-prasarana 
aparatur dalam kondisi 

baik mencapai 100% 

100 100 100 100 100 100 

41 Meningkatnya tingkat 
kepatuhan aparatur 

mencapai 100% 

100 100 100 100 100 100 

12. Meningkatnya sistem 

informasi kesehatan 

yang terintegrasi,  

42 Persentase tersedianya 

jaringan dan aplikasi 

Sistem Informasi 

Puskesmas (SIP) yang 

diperuntukkan untuk 

akses pelayanan      e-
health sebesar 50% 

0 10 20 30 40 50 

 

2.6 Perjanjian Kinerja 

Penetapan Kinerja sebagai penjabaran Rencana Kerja 

Tahunan yang terdiri dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan telebih dahulu dalam Rencana Strategis. Penyusunan 

Penetapan kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen 

bagi Dinas Kesehatan untuk mencapainya pada tahun 2018. 

Didalam Penetapan kinerja ditetapkan rencana capaian 

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja  adalah  

ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  menggambarkan  

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.Dan juga 

memuat jumlah anggaran pada setiap program dan kegiatan yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Berikut ini adalah Penetapan 

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2018. 
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Tabel 2.2 

Penetapan Kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo 
Tahun Anggaran 2018 

 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

1 2 3 

1 Meningkatnya 

status kesehatan 

masyarakat  

1 Menurunkan angka kematian ibu   268/100.000 

LH 

2 Menurunkan angka kematian bayi   10.4/1000 

LH 

    3 Menurunkan prevalensi gizi buruk  1,05 % 

    4 Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)  

33,12 % 

   

  

5 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi 

usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 100%,  

92% 

2 Meningkatnya 

pelayanan 

kesehatan di 

setiap siklus 

kehidupan 

(Continum Of Care) 

6 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil  100% 

7 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin  100% 

8 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir  100% 

  9 Cakupan Pelayanan kesehatan balita  100% 

    10 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar  

100% 

    11 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif  100% 

      12 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut  100% 

3 Meningkatnya 

perbaikan gizi 

masyarakat  

13 Persentase balita gizi buruk yang mendapat 

penanganan /pelayanan  

100% 

14 Persentase balita kurang  gizi (BKG)  <17% 

    15 Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)   <20% 

4 Meningkatnya 

promosi kesehatan 

dan upaya 

kesehatan 

bersumberdaya 

masyarakat 

16 Persentase  Rumah Tangga Ber-PHBS 75% 

17 Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS  75% 

18 Persentase posyandu purnama dan mandiri  39% 

5 Meningkatnya 

upaya penyehatan 

19 Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan setiap 

anak di satuan pendidikan dasar  

100% 
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lingkungan  20 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang 

memenuhi syarat kesehatan  

87.5% 

    21 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM  56% 

6 Meningkatnya  

upaya 

pengendalian 

penyakit 

kesehatan  

22 Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  100% 

23 Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 

Melitus  

100% 

   24 Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan 

jiwa berat 

100% 

   25 Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB  100% 

   26 Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko 

terinfeksi HIV  

100% 

   27 Cakupan satuan Pendidikan dasar  yang merapkan 

Kawasan Tanpa Rokok  

10% 

    28 Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < 1/1000 

penduduk 

< 1% 

7 Meningkatnya 

Akses dan Mutu 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan,  

29 Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar100% 24 

30 Rasio Fasilitas Kesehatan per desa (1:1) 1:1,15  

31 Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dimanfaatkan 0 

    32 Persentase kunjungan rawat jalan 15% 

    33 Persentase kunjungan rawat inap 1,5% 

8 Meningkatnya 

akses dan mutu 

sediaan farmasi 

dan  alat 

kesehatan 

34 Persentase ketersediaan obat dan vaksin terhadap 

kebutuhan obat sampai dengan 100% 

100 

  35 Persentase Apotek yang diawasi  100% 

9 Meningkatnya 

pembiayaan 

terhadap jaminan 

pemeliharaan  

kesehatan 

masyarakat  

36 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional  98% 

10 Meningkatnya 

Jumlah, Jenis, 

Kualitas dan 

Pemerataan 

Tenaga Kesehatan 

37 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 

kompetensinya  

44 orang 

  38 Cakupan Bimtek SDM Kesehatan professional 

terhadap kebutuhan  

100 

11 

  

Meningkatnya tata 

kelola adminstrasi 

dan manajemen 

pemerintahan 

39 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 

40 Meningkatnya cakupan layanan sarana-prasarana 

aparatur dalam kondisi baik  

100 
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  bidang kesehatan  41 Meningkatnya tingkat kepatuhan aparatur mencapai  100 

12 Meningkatnya 

sistem informasi 

kesehatan yang 

terintegrasi,  

42 Persentase tersedianya jaringan dan aplikasi Sistem 

Informasi Puskesmas (SIP) yang diperuntukkan untuk 

akses pelayanan             e-health  

20 

 Program   Anggaran Keterangan 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

 5.288.466.721,00  

 

 

2 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

 3.947.059.000,00  

 

 

3 Program Peningkatan 
Kapsitas Aparatur 

 143.410.000,00  
 

 

4 Program peningkatan 

pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

 117500000  

5 Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

 3.391.933.390,00  

 

 

6 Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

 943.994.955,00  

 

 

7 Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 

 65.885.000,00  

 

 

8 Program Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 456.877.500,00  

 

 

9 Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

 247.617.500,00  

 

 

10 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

 319.253.500  

11 Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 
Menular 

 311.620.000,00  

 

 

12 Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

 1.160.000.000,00  
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 Program   Anggaran Keterangan 

13 Program pengadaan, 
peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana 

puskesmas/ puskemas 
pembantu dan jaringannya 

 7.700.134.017  

14 Program pengadaan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit/ 
rumah sakit jiwa/  rumah 

sakit paru-paru/  rumah 

sakit mata 

 24.059.748.000  

15 Program kemitraan 
peningkatan pelayanan 

kesehatan 

 10.541.913.000,00  
 

 

16 Program peningkatan 
pelayanan kesehatan anak 

balita 

 26.495.000,00  
 

 

17 Program peningkatan 

pelayanan kesehatan lansia 

 32.405.000,00  

 

 

18 Program pengawasan dan 

pengendalian kesehatan 
makanan 

 78.770.000,00  

 

 

19 Program peningkatan 
keselamatan ibu 

melahirkan dan anak 

 2.861.832.000,00  
 

 



40 
LAKIP Dinas Kesehatan 2018 

 

BAB  III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 

secara periodik. 

Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi 

untuk mendorong perubahan dengan menggunakan 

program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai 

rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. 

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan 

prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan 

menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi 

dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat.  

Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan 

menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kepada publik telah tercapai. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara 

langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, 

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja 

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.  

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau 

kegagalam capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). 

IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan 

kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat 

BAB III 
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strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah 

dan SKPD di lingkungannya.Kriteria yang dipergunakan dalam 

penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai 

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010. 

 
Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat kinerja 

 

 

 

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana 

danrealisasi sebagai berikut: 

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian 

rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Persentase capaian =Realisasi X 100 % 
Rencana  

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 

rendahpencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Persentase capaian = Rencana– (Realisasi-Rencana)X100 % 
Rencana 

 

NO 
Iterval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 
Kode 

1 ≥91 Sangat Baik 
 

2 75,1 – 90,0 Tinggi 
 

3 65,1 – 75,0 Sedang 
 

4 50,1 -  65,0 Rendah 
 

5 ≤50,0 Sangat Rendah 
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3.1 Pengukuran Kinerja 

Berdasarkan  sasaran  yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2016 - 2021, Visi,  Misi dan 

Tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2018, dituangkan dalam Penetapan  Kinerja (Tapkin) 

Tahun 2018. Hasil Pengukuran Capaian Kineja Tahun 2018 yang 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya  adalah sebagai berikut  

 

Tabel 3.2 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 dan 2018 

No. Indikator Sasaran 

Tahun 2017 Capaian 
Kinerja 

Th 

2017 

Tahun 2018 Capaian 
Kinerja 

Th 

2018 Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Menurunkan angka kematian ibu 
dari 297,8 per 100.000 menjadi 250 

per 100.000 kelahiran hidup * 

278 141 149% 268 98.4 331.3 

2 Menurunkan angka kematian bayi 
dari 11 per 1000 menjadi 10 per 

1000 kelahiran hidup * 

10.6 
 

7.2 132% 10.4 
 

4.2 159.4 

3 Menurunkan prevalensi gizi buruk 
dari 1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 

1.10 0.36 167% 1.05 0.9 115.83 

4 Menurunkan Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat pendek) pada 
anak baduta (bawah dua tahun) dari 

40,8% menjadi 28%* 

35.68 24.8 130 33.2 189.6 130 

5 Meningkatnya cakupan imunisasi 

dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan 
dari 80,49% menjadi 100%***  

88 93 105 92 99.2 107 

6 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu 

hamil sebesar 100%** 

100 92.6 92,6 100 92,5 92,5 

7 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu 

bersalin sebesar 100%** 

100 89.7 89,7 100 91,5 91,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 

baru lahir sebesar 100%** 

100 88.4 88,4 100 90,8 90,8 

9 Cakupan Pelayanan kesehatan 

balita sebesar 100%** 

100 85,7 85,7 100 91,4 91,4 

10 Cakupan Pelayanan kesehatan pada 

usia pendidikan dasar sebesar 100% 

100 96.99 96.99 100 95,0 95,0 

11 Cakupan Pelayanan kesehatan pada 

usia produktif sebesar 100%** 

100 51.9 51.9 100 78,7 78,7 

12 Cakupan Pelayanan kesehatan pada 

usia lanjut sebesar 100%** 

100 80,06 80,06 100 91,6 91,6 

13 Persentase balita gizi buruk yang 

mendapat penanganan /pelayanan 
sebesar 100%** 

100 100 100 100% 100% 100% 

14 Persentase balita kurang  gizi (BKG) 

sebesar < 17%*** 

<17 3,3 180 <17% 3,3 180% 

15 Persentase Bumil Kurang Energi 

Kronik (KEK) sebesar <20%*** 

<20 11.2 144 <20% 10,5 147% 

16 Persentase  Rumah Tangga Ber-

PHBS mencapai 80% *** 

72 69.19 103 75 71 95 

17 Persentase Institusi pendidikan 

yang ber-PHBS sampai dengan 80% 

*** 

72 100 138 75 100 133 

18 Persentase posyandu purnama dan 

mandiri mencapai 60% *** 

32 58 181 39 59 151 

19 Cakupan pelayanan hygiene sanitasi 

pangan disetiap satuan pendidikan 

dasar 

- - - - - - 

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

kesehatan sebesar 90 % *** 

85.5 83.23 97,3 87,5 81,1 93 

21 Jumlah desa/kelurahan yang 
melaksanakan STBM sebesar 60% 

52 62.4 120 56 62.4 136 

22 Cakupan Pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi sebesar 100% 

** 

100 26 26 100 17,06 17,06 

23 Cakupan Pelayanan kesehatan 
penderita Diabetes Melitus sebesar 

100%** 

100 100 100 100 14 14 

24 Upaya kesehatan jiwa pada orang 
dengan gangguan jiwa berat ** 

100 100 100 100 83,2 83,2 
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25 Cakupan Pelayanan kesehatan 

orang dengan TB sebesar 100% ** 

100 100 100 100 106 106 

26 Cakupan Pelayanan kesehatan 

orang dengan risiko terinfeksi HIV 

sebesar 100% ** 

100 4.3 4,3 100 19,22 19,22 

27 Prevalensi Insiden Malaria (API) 

sebesar < 1/1000 penduduk ** 

<1 0.03 197 <1 0.1 186 

28 Cakupan satuan Pendidikan dasar  

yang menerapkan Kawasan Tanpa 
Rokok*** 

20 Na Na 30 10,9 36 

29 Persentase Puskesmas terakreditasi 

sebesar100%* 

24 28.6 119 24 24 100 

30 Rasio Fasilitas Kesehatan per desa 

(1:1)*** 

1:1,2 1:1,27 94 1 : 1,15 1 : 1,27 94 

31 Persentase kunjungan rawat jalan 

sebesar 15%*** 

15 28.6 190 15 31 206 

32 Persentase kunjungan rawat inap 

sebesar 1,5%*** 

1.5 3.7 246 1,5 0,8 53 

33 Jumlah Rumah Sakit Pratama yang 

dimanfaatkan*** 

0 - - 1 - - 

34 Persentase ketersediaan obat dan 

vaksin terhadap kebutuhan obat 

sampai dengan 100%*** 

100 95.99 95.99 100 95 95 

35 Persentae Apotek yang diawasi 100 100 100 100 100 100 

36 Cakupan kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional sampai dengan 

100%* 

97 97 100 100 99,3 99,3 

37 Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kompetensinya 
sebanyak  220 orang*** 

44 54 122 44 108 245 

38 Cakupan Bimtek SDM Kesehatan 

professional terhadap kebutuhan 
sampai dengan 100 %*** 

100 100 100 100 100 100 

39 Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran mencapai 
100%*** 

100 97.7 97.7 100 97,05 97,05 

40 Meningkatnya cakupan layanan 

sarana-prasarana aparatur dalam 
kondisi baik mencapai 100%*** 

100 96.5 96.5 100 98,87 98,87 

41 Meningkatnya tingkat kepatuhan 
aparatur mencapai 100%*** 

100 98 98 100 98,90 98,90 

42 Persentase tersedianya jaringan dan 
aplikasi Sistem Informasi 

Puskesmas (SIP) yang 

diperuntukkan untuk akses 

pelayanan e-health sebesar 50%*** 

10 0 0 20 0 0 
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1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 terdapat 13 (tiga belas) 

program prioritas dan 2(dua) program penunjang serta 4 (dua) 

program rutin, dengan 12 (dua belas) sasaran strategisbeserta 42 

(empat puluh dua) indikator-indikator pencapaiannya. Sasaran-

sasaran ini digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja 

utama Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2018 

Pencapaian 12 sasaran pada tahun 2018 dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya status kesehatan masyarakat  

Pada sasaran ini terdapat 5 indikator Kinerja yang fokus 

terhadap pelayanan kesehatan bayi, balita dan ibu.Dari kelima 

indikator tersebut sebagian besar merupakan indikator 

sasaran RPJMD. Gambaran pencapaian indicator sasaran ini 

dapat ditampilkan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 

Kinerja 
(%) 

Kriteria 

Penilaian 
Kinerja 

1 Menurunkan angka kematian 

ibu dari 297,8 per 100.000 
menjadi 250 per 100.000 

kelahiran hidup * 

268 98.4 331.3 Sangat 

Baik 

2 Menurunkan angka kematian 

bayi dari 11 per 1000 menjadi 10 
per 1000 kelahiran hidup * 

10.4 

 

4.2 159.4 Sangat 

Baik  

3 Menurunkan prevalensi gizi 

buruk dari 1,2 % menjadi 
dibawah 0,9 %. * 

1.05 0.9 115.83 Sangat 

Baik 

4 Menurunkan Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat pendek) 
pada anak baduta (bawah dua 

tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 

33.2 189.6 130 Sangat 

Baik 

5. Meningkatnya cakupan 
imunisasi dasar lengkap bayi 

usia 0-11 bulan dari 80,49% 

menjadi 100%*** 

92 99.2 107 Sangat 
Baik 
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Secara umum status kinerja dari pencapaian indicator 

sasaran 1 (satu) ini hasil sangat baik. Berikut ini penjelasan 

tentang pencapaian masing-masing indikator : 

a. Menurunkan angka kematian ibu : 

Gambaran kematian Ibu di kabupaten Gorontalo 

Tahun 2018 yakni terdapat 7 kematian ibu dengan uraian 

3 kematian ibu hamil, 1 Kematian ibu melahirkan dan 

3Kemataian ibu nifas. Persebaran kemataian ibu ini 

terdapat diwilayah Puskesmas limboto, Puskesmas Telaga 

Biru, Puskesmas Tabongo, Batudaa Pantai, Puskesmas 

pulubala, Puskesmas Tibawa, dan Puskesmas Tolangohula 

masing-masing 1 kasus kematian ibu. Penyebab kasus 

kematian ibu paling banyak disebabkan oleh pendarahan 

dan yang lainnnya oleh penyakit pneumonia dan 

eklampsia.Dari penyebab kasus kematian ibu ini dapat 

dianalisa bahwa sebagien besar kasus kematian karena 

faktor pelayanan kesehatan, sehingga yang diharapkan 

kedepan adalah penguatan manajemen program, 

pengembangan SDM kesehatan dan peningkatan sistem 

rujukan.Penentuan angka kematian ibu ini ditentukan oleh 

jumlah kelahiran hidup yang pada tahun 2018 ini tercatat 

7111 kelahiran hidup. Angka kematian ibu Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 adalah 98.4/100.000 LH dan 

berhasil tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar 

268/100.000 LH dengan capaian kinerja 331.3 %, kriteria 

Sangat Baik. 

Dan jika dibandingkan capaian tahun lalu maka 

mengalami penurunan angka yang sangat signifikan dan 

menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan 
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khususnya terhadap ibu. Berikut ini adalah gambaran 

pencapaian angka kematian ibu dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir 

Grafik 3.1 

Angka Kematian Ibu  

Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik diatas juga menunjukkan trend Angka 

Kematian Ibu di Kabupaten Gorontalo, di empat tahun 

terakhir 2015-2018 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan, sehingga lebihbaik dari pencapaian target 

RPJMD, yaitu 250/100.000 kelahiran hidup, dan RPJMN 

yakni 306/100.000 Kelahiran Hidup 

b. Menurunkan Angka Kematian Bayi 

Angka kematian Bayi Kabupaten Gorontalo tahun 

2018 yakni 4,2/1000 LH atau 30 orang dari total kelahiran 

hidup 7111. Angka ini melampaui taget yang di tetapkan 

sebesar 10.4/1000 LH yang artinya angka ini telah 

mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria penilaian 

Sangat Baik (159%).  Jumlah kematian bayi terdiri dari 21 

kasus kematian neonatal usia 0-28 hari dan 9kasus 

Kematian bayi usia 1-11 bulan. Distribusi jumlah kematian 

bayi terbanyak diwilayah Puskesmas Pulubala sebanyak 
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4orang dan wilayah puskesmas yang tidak terdapat 

kematian yakni  Puskesmas Batudaa, Batudaa pantai, 

Dungaliyo, Bongomeme, Buhu, Bilato, Tolangohula, dan 

Telaga Biru 

Penyebab kematian bayi sebagian besar disebabkan 

oleh BBLR, pneumonia, diare, infeksi dan kelainan 

congenital.  Hal ini mengindikasikan bahwa belum 

maksimalnya pelaksanaan program Managemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS). Jika dibandingkan dengan capaian 

tahun lalu indicator ini mengalami penurunan pencapaian, 

gambaran trend kematian bayi lima tahun terakhir  dapat 

dilihat pada garfik berikut ini : 

Grafik 3.2 

Jumlah Kasus Kematian Bayi  
Di Kabupaten Gorontalo tahun 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah 

jumlah bayi mati dalam tiga tahun terakhir cenderung 

menurun signifikan. 

Penanganan kasus kematian ibu, bayi memang tidak 
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buruk dan lain sebagainya, yang mau tidak mau 

penanganannya harus melibatkan lintassektor. Sebagai 

leading sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gorontalo akan terus mengevaluasi 

upaya yang telah dilakukan selama ini agar dapat 

dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. 

c. Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk 

Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Gorontalo dari 

tahun ketahun semakin berkurang, tahun 2018 jumlah 

balita gizi buruk tercatat ada 165 orang dari total balita 

35.190 orang atau sebesar 0.5% dari target yang ditetapkan 

1.05% atau capaian indikator 195.3%, dengan hasil kriteria 

penilaian kinerja Sangat Baik. Sebagian besar kasus gizi 

buruk tersebar hampir disemua wilayah Puskemas, yang 

terbanyak kasusnya di Puskesmas Tibawa sebanyak 29 

kasus, Batudaa 23 kasus dan Mootilango 21 kasus, dan 

sebagian lainnya merata di 18 puskesmas 

Jumlah kasus gizi buruk yang terdeteksi dari tahun 

2014-2018 dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 
 

Grafik 3.3 
Jumlah Kasus Gizi Buruk 

Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014–2018 
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Dari Grafik diatas kita melihat bahwa kasus gizi 

buruk dari tahun ke tahun sangat fluktuatif, hal ini 

menunjukkan bahwa penangan kasus gizi buruk bukanla 

semata-mata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, 

karena beberapa sektor terkait lainnya dapat memberikan 

andil yang besar terhadap penurunan kasus gizi buruk ini 

terutama perbaikan taraf hidup dan penyediaan pangan. 

Upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Gorontalo 

mendapat perhatian tersendiri oleh pemerintah daerah dan 

kementerian kesehatan karena menjadi pilot proyek 

penanganan stunting tahun 2018 sehingga berbagai upaya 

telah dilakukan berupa pembentukan Pos Gizi dan 

pemberian makanan tambahan dan progaram Pemantauan 

Status Gizi (PSG) serta peran sektor terkait dalam 

meningkatkan ketersediaan pangan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

d. Menurunkan Prevalensi Stunting (pendek dan 

sangatpendek) pada anak Baduta (bawah dua tahun) 

Indikator ini merupakan ukuran pelaksanaan program 

perbaikan gizi masyarakat yang sifatnya jangka panjang. 

Pada kondisi awal tahun 2015 prevalensi stunting sebesar 

40,8% (Riskesdas 2013) dan pada tahun 2016 dari 14.347 

baduta terdapat 1.722 orang  yang stunting atau sebesar 

12%. Dan tahun 2017 dari 14.300 baduta terdapat 3546 

baduta stunting 24,8%. Dan terakhir pada tahun 2018 dari 

21.345Baduta terdapat 734 baduta stunting (3,4) 

Angka ini terpaut jauh lebih baik dari target yang 

ditetapkan sebesar 33,12%, dengan kriteria penilaian 

kinerja Sangat Baik(189%).Keberhasilan pencapaian 

indicator ini merupakan akumulasi berbagai program 
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peningkatan status gizi masyarakat yang dilaksanakan 

secara kontinue dari tahun ke tahun baik terhadap ibu 

melahirkan dan baduta itu sendiri.Apalagi pada tahun 

2018 kabupaten Gorontalo merupakan daerah Pilot Projek 

penanganan stunting oleh kementerian Kesehatan, 

sehingga penanganan stunting lebih terarah, terintegrasi 

dan komprehensif.  

Data lima tahunan dari indikator ini tidak dapat 

dipenuhi karena data base hanya dari hasil Riskesdas 2013 

dan baru bisa dilakukan evaluasinya tahun 2016 di 

Kabupaten Gorontalo sejak ditetapkan menjadi indikator 

sasaran kinerja pada Rentra Dinas kesehatan tahun 2016-

2021.  

e. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bayi usia 0-11 bulan. 

Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap merupakan 

salah satu program upaya kesehatan perorangan yang 

sangat esensial disamping pelayanan perawatan 

/pengobatan disarana kesehatan.Sehingga kegiatan ini 

wajib dilaksanakan disemua wilayah tanpa terkecuali. 

Berdasarkan hasil pelaksanakan program imunisasi tahun 

2018 tercatat dari 6.230 bayi, dan yang mendapatkan 

pelayanan imunisasi dasar lengkap sejumlah 6.183 bayi 

atau sebesar 99,2%. Angka  ini sudah berhasil melampaui 

dari target yang ditetapkan sebesar 92%.Wilayah 

Puskesmas dengan pencapaian tertinggi 100% adalah 

Puskesmas Limboto Barat, Pilohayanga, Tabongo dan 

Tibawa dan cakupan terendah di puskesmas telaga 

Keberhasilan pelaksanaan program ini akan berimbas 

kepada penurunan kasus/kejadian penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi seperti ; Polio, Campak, Tetanus 
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dan hepatitis. Pencapaian indicator ini dapat dilihat pula 

pada pencapaian desa UCI (Universal Child Immunization). 

Pencapaian Desa UCI lima tahun terakhirdapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 

Grafik 3.4 

Pencapaian Desa/ Kelurahan UCI 
di Wilayah Kabupaten GorontaloTahun 2014– 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaianDesa UCI 

untuk semuajenis antigen pada tahun 2018 di Kabupaten 

Gorontalo cenderung menurun.Oleh karena perlu 

diwasapadai munculnya kasus-kasus PD3I, 

terutamakarena masih ada desa yang belum mencapai 

target UCI dan belummeratanya UCI untuk semua jenis 

antigen. 

2. Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan di 

setiap siklus kehidupan (Continum Of Care)  

Upaya pelayanan kesehatan disetiap siklus kehidupan 

yakni pelayanan kesehatan mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, 

bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif 

sampai usia lanjut. Upaya pelayanan kesehatan ini sangatlah 

kompleks dan memerlukan perhatian ekstra serta 

membutuhkan penanganan yang komprehensip dan 
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berkesinambungan. Pencapaian indikator kinerja sasaran di 

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 disajikan dalam table 

berikut ini : 

 

Tabel 3.4 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Kriteria 
Penilaian 

Kinerja 

1 Cakupan Pelayanan 
kesehatan ibu hamil sebesar 

100%** 

100 92,5 92,5 Sangat 
Baik 

2 Cakupan Pelayanan 
kesehatan ibu bersalin 

sebesar 100%** 

100 91,5 91,5 Sangat 
Baik 

3 Cakupan Pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 
sebesar 100%** 

100 90,8 90,8 Sangat 

Baik 

4 Cakupan Pelayanan 

kesehatan balita sebesar 
100%** 

100 91,4 91,4 Sangat 

Baik 

5 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia 

pendidikan dasar sebesar 
100% 

100 95,0 95,0 Sangat 

Baik 

6 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia 
produktif sebesar 100%** 

100 78,7 78,7 Tinggi 

7 Cakupan Pelayanan 

kesehatan pada usia lanjut 
sebesar 100%** 

100 91,6 91,6 Sangat 

Baik 

 

Tabel diatas menggambarkan cakupan indikator kinerja 

sasaran 2 (dua) yang semua indikatornya juga merupakan 

indicator Standar Pelayanan Minimalj (SPM).Dari tujuh indikator 

kinerja sasaran 6 diataranya dengan kriteria penilaian sangat 

baik, dan 1 indikator krteria penilaian tinggi.Berikut ini dijelaskan 

cakupan masing-masing indikator pada sasaran 2 (dua). 
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1) Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil 

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai 

standar. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan 

yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama 

kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, 

satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester 

ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau 

Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang 

memiliki Surat Tanda Register (STR) atau yang dikenal dengan 

istilah K4. 

Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat 

perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan untuk 

menggambarkan kemampuan manajemen ataupun 

kelangsungan program KIA. 

Bedasarkan hasil estimasi sasaran ibu hamil di 

kabupaten Gorontalo tahun 2018 tercatat  8150 bumil dan 

yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 7538 

atau sebesar 92.5%, walaupun angka ini belum mencapai 

target yang ditetapkan yakni 100% tetapikriteria penilaian 

kinerja Sangat Baik. Pencapaian indikator kinerja ini dari 

hasil akumulasi pencapaian masing-masing puskesmas. 

Puskesmas dengan capaian tertinggi adalah puskesmas 

Asparagadan Tilango sebesar 100% dan terendah puskesmas 

Telaga sebesar 64,2%. Kunjungan ibu hamil di identikkan 

dengan pelayanan K4.Sementara itu untuk cakupan pelayanan 

K4 selama lima tahun terakhir digambarkan sebagai berikut : 
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Grafik 3.5 

Persentase Cakupan Pelayanan K4 

di Kabupaten GorontaloTahun 2014– 2018 
 

 
 

Dari diagram tersebut dapat terlihat dari tahun ke 

tahunterjadi fluktuasi pencapaian indikator  dan pencapaian 

tahun 2016 adalah pencapaian indicator yang paling rendah  

hal ini menandakan adanya layanan kepada ibu hamil belum 

maksimal dan data inipun belum mencakup pelayanan ibu 

hamil yang dilakukan oleh Dokter spesialis kebidanan di 

rumah sakit pemerintah maupun swasta. 

Mengikat jumlah kunjungan ibu hamil masih banyak yang 

belum terjaring maka diperlukan rencana strategis tahun 

depan untuk menjangkau ibu hamil yang belum berkunjung.  

Dapat dianalisa bahwa ibu hamil yang belum berkunjung 

disebabkan antara lain oleh kurangnya sosialisasi, akses ke 

sarana kesehatan yang jauh dan sulit dijangkau dan atau 

tidak mau mendapatkan pelayanan skrining. 

2) Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

sesuai standar.Pelayanan persalinan sesuai standar adalah 

persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan 

atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang 

2014 2015 2016 2017 2018

K4 89,07 90 76,2 92,6 92,5
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memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal 

dan atau persalinan dengan komplikasi.  

Berdasarkan estimasi sasaran ibu bersalin tahun 2018 

tercatat 7.779 bulin dan yang mendapatkan pelayanan 

persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak  7.117 orang atau 

sebesar 91.5% dan belum mencapai target sebagaimana yang 

ditetapkan yakni 100%, tetapikriteria penilaian kinerja Tinggi. 

Wilayah Puskesmas dengan cakupan persalinan tertinggi 

adalah puskesmas Tilango sebesar 98,2% dan terendah 

puskesmas Biluhu Sebesar 81 %.Cakupan persalinan tahun 

2018 meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Berikut ini 

gambaran cakupan persalinan dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir. 

Grafik 3.6 
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga 

Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dari grafik tersebut, terlihat bahwa cakupan pertolongan 

persalinann di tiga tahun terakhir cenderung meningkat. 

Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan karena 

disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah masih ada 

beberapa persalinan oleh dukun dan lemahnya pencatatan dan 

pelaporan khususnya pertolongan persalinan yang dilakukan 

di rumah sakit swasta. 
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3) Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai 

standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 

hari yang dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau 

Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat 

Tanda Register (STR).  

Hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten 

Gorontalo tahun 2018  diperoleh data bahwa dari 7409 

sasaran bayi baru lahir dan yang mendapatkan pelayanan 

6726 atau sebesar 90,8%. Angka ini belum memenuhi target 

yang ditetapkan yakni sebsar 100%, dengan kriteria penilaian 

kinerja Sangat Tinggi. Persebaran cakupan pelayanan bayi 

baru lahir  di wilayah kerja puskesmas jumlah tertinggi yakni 

puskesmas Asparaga Sebanyak 100% dan terendah, 

puskesmas Mootilango sebanyak 78%. Gambaran pencapaian 

indikator ini selama lima tahun dapat dlihatn sebagai berikut . 

Grafik 3.7 

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Dari diagram diatas terlihat bahwa pencapaian  cakupan 

pelayan bayi baru lahir cenderung fluktuatif, dan terakhir 

2018 naik. Cakupan indikator ini walaupun belum 

memperoleh hasil yang maksimal karena memang system 
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pencatatan dan pelaporan belum mencakup pelayanan bayi 

baru lahir di rumah sakit pemerintah maupun swasta, tetapi 

sudah menunjukkan peningkatan pelayanan yang 

signifikan.Hal ini tidak terlepas dari adanya program Pekan 

Saying Ibu Anak (PSIA) yang dilaksanakan oleh puskesmas. 

4) Cakupan Pelayanan kesehatan balita 

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar.Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 

bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau 

Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki 

Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan 

pemerintah maupun swasta, dan UKBM.  

Berdasarkan estimasi sasaran balita di Kabupaten 

Gorontalo tahun 2018 sejumlah 38.339 orang dan yang 

medapatkan pelayanan sejumlah 35.059 orang atau sebesar 

91,4%. Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 

persentase tertinggi berada di wilayah Puskesmas 

Tibawasebesar 115% dan terendah di wilayah Puskesmas 

mootilango sebesar 77%. Kunjungan balita selama lima tahun 

terakhir di Kabupaten Gorontalo dapat diamati pada grafik 

berikut. 

Grafik 3.8 

Cakupan Kunjungan Balita 

di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 
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Cakupan kunjungan balita selama lima tahun terakhir 

cenderung fluktuatif. Tetapi sejak dicanangkannya program 

Pekan Sayang Ibu Anak (PSIA) pada dua tahun terakhir 

trennyameningkat. Belum maksimalnya pencapaian targetyang 

ditetapkan yakni 100%, ada beberapapenyebab diantaranya 

adalah selain keterbatasan kemampuan petugas dalam hal 

mengelola program dan juga karena keterbatasan kemampuan 

masyarakat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan 

khususnya daerah-daerah terpencil.  

5) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar 

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar.Pelayanan kesehatan usia 

pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang 

diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu 

kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.  

Berdasarkan jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 di Kabupaten 

Gorontalo tahun 2018 tercatat sejumlah 5913 siswa dan yang 

mendapatkan skrining kesehatan sejumlah 5616 siswa atau 

sebesar 95%.Kriteria penilaian kinerja Sangat Baik. 

Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 

100%. Angka yang dipeoleh selama lima tahun terakhir di 

gambarkan sebagai berikut : 

Grafik 3.9 

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan 

kesehatan pada usia pendidikan dasar pada lima tahun 

terakhir sudah maksimal dan sangat baik walaupun di 2018 

sedikit menurun, hal ini disebabkan karena masih ada 

beberapa siswa yang belum bisa terjaring karena berhalangan 

hadir sehingga tidak mendapatkan pelayanan skrining 

kesehatan dan ada beberapa puskesma yang belum maksimal 

mencangkau sasaran  

6) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar 

adalah:  

a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan 

sesuai kewenanganya oleh,Dokter, Bidan, Perawat, 

Nutrisionis/Tenaga Gizi. Petugas Pelaksana Posbindu PTM 

terlatih 

b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan 

di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama 

dengan pemerintah daerah.  

c) Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal 

dilakukan satu tahun sekali.  

d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :  

(1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan 

memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar 

perut.  

(2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah 

sebagai pencegahan primer.  
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(3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan 

tes cepat gula darah.  

(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.  

(5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan  

(6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran  

(7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan 

payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk 

wanita usia 30–59 tahun.  

Berdasarkan jumlah penduduk kabupaten Gorontalo 

tahun 2018 usia 15-59 tahun yakni sebanyak 31.329 jiwa dan 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 24.653 jiwa 

atau sebesar 79% (kriteria penilaian Tinggi). Angka ini belum 

memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator 

belum dapat dilaksanakan maksimal karena kodisi saat ini 

merupakan masa transisi pelaksanaan SPM baru sehingga 

selain belum bisa menjangkau semua penduduk usia 15-59 

tahun pelayanan skrining pun belum dilaksanakan semuanya 

seperti hal Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan 

payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita 

usia 30–59 tahun. Dan data lima tahunan pun tidak dapat 

diajikan. 

7) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke 

atas sesuai standar adalah : 

1) Dilakukan sesuai kewenangan oleh Dokter, Bidan, Perawat, 

Nutrisionis/Tenaga Gizi, Kader Posyandu lansia/Posbindu. 

2) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan 

jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, 
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maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan 

pemerintah daerah.  

3) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali 

setahun.  

4) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :  

a) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.  

b) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar 

gula darah.  

c) Deteksi kadar kolesterol dalam darah  

d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, 

termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini 

Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini 

atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric 

Depression Scale (GDS).  

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten tahun 

2018 usia 60 tahun keatas sejumlah 10.546 jiwa dan yang 

mendapatakan pelayanan skrining kesehatan sebanyak 9.658 

jiwa atau sebesar 92%. Angka ini belum mencapai target yang 

ditetapkan sebesar 100%. 

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut memang diera JKN 

menjadi prioritas kegiatan, yang dikenal dengan kegiatan 

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang 

sasarannya adalah lanjut usia, tetapi banyak kendala yang 

ditemukan dilapangan, karena program ini bersifat proaktif 

atau lansia datang mengunjungi sarana kesehatan, sehingga 

banyak lansia yang belum bisa terkafer atau datang langsung 

ke sarana pelayanan. Padahal hampir semua Puskesmas 

sudah menjalankan program prolanis kecuali Puskesmas 

Biluhu. Data lima tahunan dari indikator ini belum dapat 
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disajikan karena merupakan indikator SPM baru sejak tahun 

2016. 

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat 

Upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara 

menyeluruh dari mulai tahap perbaikan gizi pada ibu hamil, 

bayi, balita, remaja sampai dengan usila.Disadari bahwa 

kecerdasan generasi sangat dipengaruhi oleh status gizi, 

kesehatan dan mutu pendidikan maka Pemerintah Daerah 

memberikan perhatian khusus terhadap status gizi 

masyarakat terutama status gizi ibu hamil, bayi, balita dan 

remaja. 

Berdasarkan data Pemantauan status gizi yang 

dilaksanakan pada tahun 2018 berikut ini tabel yang 

menampilkan status gizi masyarakat Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2018. 

Tabel 3.5 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator Target2018 Realisasi Capaian 
Kriteria 

Penilaian 

Kinerja 

1 Persentase balita gizi 
buruk yang mendapat 

penanganan /pelayanan  

100% 100% 100% Sangat 
Baik 

2 Persentase balita kurang  

gizi (BKG) 

<17% 3,3 180% Sangat 

Baik 

3 Persentase Bumil 

Kurang Energi Kronik 
(KEK)    

<20% 10,5 147% Sangat 

Baik 

  

Tabel diatas menggambarkan cakupan indikator kinerja 

sasaran 3 (dua), dari tiga indikator kinerja sasaran semuanya 

mendapatkan kriteria penilaian kinerja sangat baik.Berikut ini 

dijelaskan cakupan masing-masing indikator pada sasaran 2 

(dua). 
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1) Persentase balita gizi buruk yang mendapat 

penanganan /pelayanan 

Hasil pencatatan dan pelaporan terhadap pelayanan 

balita gizi buruk   menunjukan bahwa dari 35.190 balita 

yang di timbang terdapat  165 orang (0,5%) yang menderita 

gizi buruk dan seluruhnya atau 100% mendapatkan 

perawatan.  Sebagian besar kasus gizi buruk tersebar 

hampir disemua wilayah Puskemas, yang terbanyak 

kasusnya di Puskesmas Tibawa sebanyak 29 kasus, 

Batudaa 23 kasus dan Mootilango 21 kasus, dan sebagian 

lainnya merata di 18 puskesmas. 

Pelayanan perawatan Gizi buruk dilakukan pada 

Puskesmas TFC  yakni Puskesmas Talaga dan Boliyohuto. 

Kasus gizi buruk yang terlaporkan semuanya ditangani 

pada setiap tahun 

2) Persentase Balita Kurang  Gizi (BKG) 

Balita Kurang Gizi (BKG) yakni balita gizi buruk 

ditambah balita gizi kurang sebanyak 1.156 orang dari 

seluruh jumlah balita 35.190 atau sekitar 3,3%. Angka ini 

terpaut jauh lebih baik dari angka yang ditargetkan sebesar 

<17% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Baik 

(180%) 

3) Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)    

Sementara itu untuk ibu hamil dengan status Kurang 

Energi Kronik (KEK) sebanyak 852 orang dari total bumil 

8150 orang atau sebesar 10,5%. Angka ini terpaut jauh 

lebih baik dari target <20%.Dengan kriteria penilaian 

kinerja Sangat Baik(147%) 

Permasalahan terhadap status gizi masyarakat 

sangatlah kompleks khususnya yang berhubungan 
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eratdengan kemiskinan, oleh karenanya perbaikan gizi 

masyarakat dilaksanakan melalui upaya pencegahan, 

perbaikan dan penanggulangan secara berkesinambungan 

antar lintas program,  lintas sektor dan lintas wilayah. 

4. Sasaran 4 : Meningkatnya promosi kesehatan dan upaya 

kesehatan bersumberdaya masyarakat 

Promosi kesehatan merupakan investasi yang berharga 

yang mempengaruhi faktor-faktor penentu di bidang kesehatan 

guna mencapai kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut promosi kesehatan 

menerapkan beberapa strategi antara lain; memberdayakan 

individu, keluarga, dan kelompok–kelompok dalam masyarakat 

baik melalui pendekaan individu dan keluarga, maupun  

melalui pengorganisasian dan penggerakan masyarakat, 

membina suasana dan lingkungan yang kondusif bagi 

tercitanya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta 

mengadvokasi para pengambil keputusan dan penentu 

kebijakan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan 

termasuk institusi pendidikan.   

Keberhasilan  strategi tersebut di atas tidak terlepas dari 

komitmen yang tinggi dari semua pihak baik petugas 

kesehatan, individu dan kelompok masyarakat serta  adanya 

dukungan pembiayaan yang memadai.  

Tahun 2018 terdapat beberapa indikator  yang menjadi 

tolok ukur keberhasilan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat meliputi cakupan rumah tangga yang ber-PHBS, 

cakupan institusi pendidikan yang ber-PHBS serta cakupan 

posyandu purnama dan mandiri. Cakupan Indikator ini lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.6 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 4 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 
 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian  

% 

Status 

Kinerja 

1 Persentase  Rumah Tangga 

Ber-PHBS 

75 71 95 Sangat 

Baik 

2 Persentase Institusi 
pendidikan yang ber-PHBS 

75 100 133 Sangat 
Baik 

3 Persentase posyandu 

purnama dan mandiri 

39 59 151 Sangat 

Baik 

 

Data diatas menunjukkan bahwa dari 81.418 rumah 

tangga yang disurvey terdapat 56.993 rumah tangga dengan 

kriteria ber-PHBS atau sebesar 71%.Angka belum mencapai 

yang ditargetkan sebesar 72% dengan kriteria penilaian kinerja 

Sangat Baik (95%).Aspek rumah tangga ber-PHBS sangatlah 

dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan pemberdayaan 

masyarakat sehingga itu capaian ini harus selalu didorong dan 

diupayakan semaksimal mungkin, karena hasil indikator ini 

sebagian besar ditentukan oleh hasil kerja dari rumah tangga 

itu sendiri. 

Sedangkan institusi pendidikan di Kabupaten Gorontalo 

yang berjumlah 408, masing-masing SD 342 unit, SMP 51 

Unit, SMA 13 Unit sudah  melaksanakan program PHBS, 

sehingga diasumsikan sudah mencapai capaian 100%. 

Kegiatan ini belum bisa dievaluasi secara maksimal karena 

bukti pencatatan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan 

baik. 

Sedangkan untuk  posyandu di Kabupaten Gorontalo 

dengan kriteria purnama dan mandiri sebanyak 261 pos dari 

total posyandu 442 pos atau sebesar 58%. Capaian ini 

melampaui target yakni 39%, dengan kriteria penilaian kinerja 

Sangat Baik(151%). Posyandu ini tersebar di 205 desa 
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sehingga masing-masing desa ada satu sampai 2 

posyandu.Kemampuan Posyandu untuk ditingkatkan 

stratanya sangatlah sulit karena aspek pemberdayaan 

masyarakat sangatlah menentukan karena statusnya sebagai 

Upaya Kesehatana Berbasis Masyarakat (UKBM). 

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Upaya Penyehatan Lingkungan 

Upaya penyehatan lingkungan bertujuan untuk 

mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehatn 

melalui pengembangan system kesehatan kewilayahan untuk 

menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan 

lingkungan. 

Adapun beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan 

dinas kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain 

adalah ; sanitasi pangan setiap anak di satuan pendidikan 

dasar, pengawasan tempat-tempat umum (TTU) dan 

pelaksanaan program Sanitasi Total berbasis Masyarakat 

(STBM) di setiap desa. 

Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan 

akumulasi dari berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai 

lintas sektor, swasta dan masyarakat dimana pengelolaan 

kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling 

kompleks, kegiatan tersebut saling berkaitan antara satu 

dengan lainnya yaitu dari hulu berbagai lintas sektor ikut serta 

berperan (perindustrian/perdagangan, linkungan hidup, 

pertanian, PU dll), baik kebijakan maupun pembangunan fisik 

dan Dinas Kesehatan sendiri terfokus pada hilirnya yaitu 

pengelolaan dampak kesehatan. 

Hasil evaluasi terhadap indikator penyehatan lingkungan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2018 disajikan 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.7 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 5 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator Target2018 Realisasi Capaian 
Status 

Kinerja 

1 Cakupan pelayanan 

hygiene sanitasi pangan 
disetiap satuan pendidikan 

dasar 

100 - -  

2 Persentase Tempat-Tempat 
Umum (TTU) yang 

memenuhi syarat 

kesehatan 

87,5 81,1 93 Sangat 
Baik 

3 Jumlah desa/kelurahan 

yang melaksanakan STBM 

56 62.4 136 Sangat 

Baik 

 

Data diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Cakupan 

pelayanan hygiene sanitasi pangan disetiap satuan pendidikan 

dasar tidak dievaluasi karena awalnya indikator ini masuk dalam 

draf indikator SPM tetapi setelah SPM final disahkan maka 

indikator ini sudah tidak dimasukkan lagi. 

Sedangkan untuk indikator TTU yang memenuhi syarat 

kesehatan, dari sasaran TTU sebanyak 540 terdapat 438 yang 

memenuhi syarat kesehatan atau baru mencapai 81,1% dari target 

87,5%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 93 dengan kriteria 

penilaian Sangat Baik.Cakupan indiktor ini belum maksimal 

mencapai target, hal ini dapat di analisa bahwa belum ada regulasi 

di tingkat daerah yang memayungi terhadap persyaratan 

kesehatan terhadap tempat-tempat umum tersebut, sehingga 

penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan. 

Sementara itu untuk indikator desa/kelurahan yang 

melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 

156 desa dari 205 desa atau sebesar 76,1. Angka ini sudah 

melampaui target yang ditetapkan sebesar 56%, dengan kriteria 

penilaian Sangat Baik. Keberhasilan pencapaian program ini 

tidak terlepas dari berbagai upaya pembiayaan program STBM 
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baik dari pemerintah daerah dan Biaya Operasional Kesehatan 

(BOK) dai kementerian kesehatan. 

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit  

Tujuan Upaya pengendalia penyakit adalah menurunkan 

angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 

menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular 

yang akan ditanggulangi adalah Malaria, tuberkulosis paru, 

HIV/AIDS, Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi 

adalah Hipertensi, Diabetes Melitus, penyakit akibat rokok. 

Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran ini di 

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 3.8 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 6 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 
 

No. Indikator-Indikator Target2018 Realisasi Capaian 
Status 

Kinerja 

1 Cakupan Pelayanan 

kesehatan penderita 

hipertensi  

100 17,06 17,06 Sangat 

Rendah 

2 Cakupan Pelayanan 

kesehatan penderita 

Diabetes Melitus  

100 14 14 Sangat 

Renda  

3 Upaya kesehatan jiwa pada 

orang dengan gangguan 

jiwa berat 

100 83,2 83,2 Tinggi 

4 Cakupan Pelayanan 

kesehatan orang dengan 

TB  

100 106 106 Sangat 

Baik 

5 Cakupan Pelayanan 

kesehatan orang dengan 

risiko terinfeksi HIV  

100 19,22 19,22 Sangat 

Rendah 

6 Cakupan satuan 

Pendidikan dasar  yang 

merapkan Kawasan Tanpa 

Rokok  

30 10,9 36 Sangat 

Rendah 

7 Prevalensi Insiden Malaria 

(API) sebesar < 1/1000 

penduduk 

<1 0.1 186 Sangat 

Baik 
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Berdasarkan tabel diatas dari beberapa indikator sasaran terlihat 

bahwa ada beberap dengan status kinerja kurang dan adapula 

yang tidak ada datanya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut 

a. Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah mempunyai 

kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya 

pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.  

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, 

dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun 

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi di Kabupaten Gorontalo tahun 2016 dari 

estimasi sasaran penderita hipertensi 69.431 orang yang 

mendapatkan pelayanan 11.848 atau hanya sebesar 17,06%. 

Angka ini jauh belum memenuhi target 100% dengan kriteria 

penilaian sangat rendah, Hal ini disebabkan karena 

pencatatan dan pelaporan secara khusus terhadap indikator 

ini belum dilakukan maksimal karena merupakan indikator 

baru dalam SPM bidang kesehatan. Selain itu  Untuk kasus 

hipertensi ringan, sebagian kecil penderita masih dapat 

disembuhkan, akan tetapi sebagian besar penderita hipertensi 

tidak dapat disembuhkan. Yang dapat dilakukan puskesmas 

terhadap  penderita adalah mengontrol tekanan darah dengan 

mengkonsumsi obat anti hipertensi dan menjalankan pola 

hidup sehat. 
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b. Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 

Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah 

mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes 

melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah 

kerjanya. 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM 

dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan 

pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun 

waktu satu tahun.  

Pemerintah Daerah secara bertahap harus membuat 

rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM 

di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM 

tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan 

sesuai standar. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan kesehatan 

penderita Diabetes Melitus di kabupaten Gorontalo Tahun 

2018 dari sasaran 27.004 orang dan yang mendapatkan 

pelayanan sebanyak 3674 atau sebesar 14%. Angka ini belum 

mencapai target 100% dengan kriteria penilaian Sangat 

Rendah. Keberhasil kegiatan ini tidak terlepas dari upaya 

skrining faktor resiko DM  yang terus menerus dilakukan oleh 

puskesmas melalui posbindu serta pelayanan pengobatan yang 

teratur dan kontinue. 

c. Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa 

berat 

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar. 
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Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ 

berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan 

kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Berdasarkan hasil evaluais terhadap upaya kesehatan 

jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat diwilayah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, dari sasaran ODGJ berat 

sebanyak 588 orang ada 489 orang yang mendapatkan 

pelayanan atau 83,2% mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dengan kriteria penilaian kinerja Tinggi. Kegiatan ini secara 

terus menerus dilakukan dengan melaksanakan kunjungan 

rumah terhadap pasien ODGJ berat serta monitoring dan 

evaluasi lintas sektor terkait. 

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB 

sesuai standar. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban 

untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar 

kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di 

wilayah kerjanya. 

Capaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan 

orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang 

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan kesehatan 

orang dengn TB di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, dari 

sasaran 1655 penderita tedapat 1757 yang mendapatkan 

pelayanan atau 106,2 % dengan kriteria penilaian Sangat 

Baik. Kegiatan penanganan orang dengan TB karena ini sudah 

menjadi komitmen Global yang dimasukkan dalam MDGs 
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maupun SDGs, sehinnga tidak ada satupun penderita yang 

ditemukan positif TB kemudian tidak mendapatkan 

pengobatan, karena fasilitas dan obat sangat cukup tersedia di 

fasilitas kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit 

e. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko 

terinfeksi HIV 

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, 

pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga 

binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan 

HIV sesuai standar 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko 

terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi 

HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan 

HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 

satu tahun. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadapPelayanan kesehatan 

orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Gorontalo 

tahun 2016 dari sasaran 9032orang yang beresiko terinfeksi 

HIV, yang mendapatkan pelayanan sebanyak 1736 orang atau 

hanya sebesar 19,2 % dari target 100%. Cakupan indikator ini 

masih sangat rendah karena  mengingat prevalensi HIV/AIDS 

di Kabupaten Gorontalo masih sangat sedikit berada di kisaran 

0,001% per penduduk beresiko (46 Kasus) dari standar batas 

tertinggi nasional yakni <0,5%. padahal upaya pelayanan 

pencegahan merupakan hal yang sangat penting untuk 

menghindari penularan dan bertambahnya kasus. Sehingga itu 

upaya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

harus maksimal yakni 100%.  
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Langkah-langkah kegiatan untuk memaksimalkan 

kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 

HIV, antara lain adalah ; pemetaan kelompok sasaran, 

penyiapan sdm, promosi/penyuluhan , jejaring kerja dan 

kemitraan, sosialisasi, pemeriksaan HIV, rujukan kasus HIV 

untuk mendapatkan pengobatan ARV, pencatatan dan 

pelaporan, Monitoring dan evaluasi. 

f. Cakupan satuan Pendidikan dasar  yang menerapkan 

Kawasan Tanpa Rokok 

Menghilangkan kebiasaan merokok di tengah masyarakat 

Indonesia tidaklah mudah.Bahkan merokok sudah dilakukan 

oleh kalangan remaja yang masih berusia sekolah.Padahal, 

kandungan dalam rokok terbukti berbahaya bagi kesehatan 

tubuh hingga menyebabkan kematian. 

Guna menekan angka merokok di kalangan remaja usia 

sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) telah mencanangkan kawasan tanpa rokok di 

lingkungan sekolah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 64 Tahun 2015. 

Menurut Pasal 1 ayat (4) pada Permen tersebut, yang 

dimaksud kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area 

yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan 

rokok. Sedangkan sasaran kawasan tanpa rokok di lingkungan 

sekolah diterangkan pada Pasal 3, yakni mencakup kepala 

sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta pihak 

lain di dalam lingkungan sekolah. 

Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.Oleh 

http://news.okezone.com/read/2016/05/30/65/1401267/.%20http:/news.okezone.com/read/2016/05/30/65/1401246/guru-merokok-di-sekolah-bisa-dimutasi
http://news.okezone.com/read/2016/05/30/65/1401267/.%20http:/news.okezone.com/read/2016/05/30/65/1401246/guru-merokok-di-sekolah-bisa-dimutasi
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sebab itu, sekolah wajib memasukkan larangan terkait rokok 

dalam aturan tata tertib sekolah. Pihak sekolah juga dilarang 

melakukan segala bentuk iklan, promosi, dan kerjasama apa 

pun dengan perusahaan rokok untuk segala kegiatan di dalam 

sekolah. 

Kewajiban sekolah lainnya yang tertuang dalam Pasal 4, 

meliputi memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, 

reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya 

dari perusahaan atau yayasan rokok di lingkungan sekolah, 

melarang penjualan rokok di kantin, warung, koperasi sekolah, 

serta memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan 

sekolah. 

Berdasarkan segala kewajiban tentang kawasan tanpa 

rokok di sekolah di atas, baik kepala sekolah, guru, tenaga 

kependidikan, serta peserta didik jelas dilarang merokok di 

lingkungan sekolah.Kepala sekolah bahkan wajib menegur 

atau mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar 

aturan tersebut sebagai sanksi telah melanggar ketentuan 

kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. 

Begitu juga sebaliknya, Pasal 5 ayat (4) menyebutkan 

bahwa guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik 

dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala 

sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan 

sekolah. Kemudian di ayat (6) tertulis, dinas pendidikan 

berdasarkan laporan atau informasi berwenang memberikan 

teguran atau sanksi kepada kepala sekolah yang melanggar 

ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. 

Pelaksanaan Permen menyangkut ketentuan kawasan 

tanpa rokok di lingkungan sekolah dipantau dan dievaluasi 

oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten secara 
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berkala. Kemudian, hasil pemantauan dan evaluasi tersbeut 

disampaikan kepada wali kota, bupati, gubernur, dan/atau 

menteri. 

Evaluasi terhadap satuanPendidikan dasar  yang 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Gorontalo 

tahun 2018 dari 478 sekolah terdapat 52 sekolah yang sudah 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)belum maksimalnya 

pelaksanaan indikator ini karena belum tersedianya regulasi 

daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan .sehingga 

masih pada tahapan sosialisasi dan penilaian terhadap 

indikator inipun belum dapat dilaksanakan maksimal. 

g. Prevalensi Insiden Malaria (API)  

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada 

kelompok risiko tinggi, yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, 

selain itu malaria langsung menyebabkan anemia dan dapat 

menurunkan produktifitas kerja. 

Malaria adalah penyakit yang mengancam kehidupan 

yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan ke manusi 

melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. 

Di Kabupaten Gorontalo kasus malaria cenderung 

menurun, namun masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2018, API 

(Annual Parasite Incidence) sebesar 0,1/1000 penduduk atau 

hanya terdapat 11 kasus malaria. Angka ini jauh lebih baik 

dari yang ditargetkan <1/1000 penduduk atau capaian kinerja 

186% dengan kriteria sangat baik.Keberhasilan program ini 

tidak terlepas dari upaya pencegahan melalui program 

kulambunisasi, dan upaya penanggulangan dengan 
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penyemprotan serta larvasida dan upaya-upaya monitoring 

terhadap daerah-daerah endemis. 

7. Sasaran 7 : Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan 

kesehatan  masih rendah. Kualitas pelayanan menjadi kendala 

karena tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang 

memadai.Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap 

jumlah penduduk yang harus dilayani masih 

rendah.Keterjangkauan pelayanan terkait erat dengan jumlah 

dan pemerataan fasilitas kesehatan. 

Salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat 

kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah 

melalui pembangunan Puskemas dan jaringannya sampai ke 

tingkat desa serta peningkatan sarana, prasarana dan alat 

Puskesmas yang ada sehingga mampu menjadi Puskesmas 

yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 

standar. Selain itu pengembangan fasilitas kesehatan rujukan 

yakni rumah sakit yang hampir-hampir belum bisa dirasakan 

oleh masyarakat yang berada di wilayah terpencil.Indikator 

terhadap sasaran ini digambarkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.9 
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 7 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 

(%) 

Status 

Kinerja 

1 Persentase Puskesmas 

terakreditasi sebesar100% 

24 24 100 Sangat 
Baik 

2 Rasio Fasilitas Kesehatan 

per desa (1:1) 

1:1,15 1:1,27 94 Sangat 

Baik  

3 Jumlah Rumah Sakit 

Pratama yang 

dimanfaatkan 

1 0 - - 
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4 Persentase kunjungan 

rawat jalan 

15 31 206 Sangat 

Baik 

5 Persentase kunjungan 

rawat inap 

1,5 0,8 53 rendah 

 

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa tahun 2018 

jumlah puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5 Puskesmas 

yakni Puskesmas Tabongo, Dungaliyo, Tilango, Tolangohula, 

Batudaa Pantai dari 21 Puskesmas yang ada dikabupaten 

Gorontalo atau sebesar 24 % dari target 24%. Dengan kriteria 

penilaian kinerja Sangat Baik. Selama 3 tahun terakhir 

sudah ada 15 puskesmas yang terakridasi 

Sedangkan indikator rasio fasilitasi kesehatan per desa 

rasionya berada pada angka 1 banding 1,27 dari target 1 

banding 1,15 atau mencapai 94% dengan kriteria sangat 

tinggi, walaupun pada tahun 2018 belum ada sarana 

kesehatan baru yang dibangun. 

Sementara itu Jumlah Rumah Sakit Pratama yang 

dimanfaatkan belum terlaksana tetapi sudah ada pelaksanaan 

terhadap dokumen pendukung yakni Visibily Sudy (Studi 

Kelayakan) tahun 2016, dan pada tahun 2017 yakni 

pembuatan Master plan dan Study Amdal sudah terlaksana. 

Dan terakhir pada tahun 2018 ini sudah ada pembangunan 

awal terhadap gedung rumah sakit. 

Selain itu untuk persentase kunjungan rawat jalan 

diperoleh dari  jumlah penduduk yang ada sejumlah 121.940 

jiwa yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau sebesar 

31% dari target 15% dengan capaian kinerja 203% sehingga 

kriteria penilaian yang diperoleh adalah Sangat Baik. 

Sedangkan untuk kunjungan rawat inap yang ditargetkan 

1,5% (5.942 kunjungan ) diperoleh hasil 0.8% (3454 

kunjungan) dengan capaian 53%, dan kriteria penilaian 
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Rendah. Angka ini menunjukkan bahwa meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan 

kesehatan khususnya Puskesmas menjadi alternative pertama 

ketika mereka mengalami gangguan/ masalah kesehatanya, ini 

berarti bahwa peran puskesmas sebagai ujung tombak 

pelayanan kesehatan dimasyakat perlu dipertahankan dan 

dikembangkan dalam rangka meningkat derajat kesehatan 

masyarakat 

8. Sasaran 8 : Meningkatnya Akses Dan Mutu Sediaan 

Farmasi dan  Alat Kesehatan 

Tujuan penyelengaraan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan adalah terjadinya sediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan 

bermutu dan khusus obat dijamin ketersediaan dan 

keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya. 

Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan telah menjadi 

rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo 

tahun 2016-2021. Renstra inisasarannya diantaranya 

meliputi meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan 

farmasi dan alat kesehatan.Indikator pencapaian sasaran ini 

adalah Persentase ketersediaan obat dan vaksin terhadap 

kebutuhan obat sampai dengan dan Persentase Apotek yang 

diawasi.Gambaran pencapaian indikator ini lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.10 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 8 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator Target2018 Realisasi 
Capaian 

(%) 
Status 
Kinerja 

1 Persentase ketersediaan 

obat dan vaksin terhadap 

kebutuhan obat  

100 95. 95. Sangat 

Baik 

2 Persentase Apotek yang 

diawasi  

100 100 100 Sangat 
Baik  

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwan kinerja 

sasaran sudah Sangat Baik walaupun untuk ketersediaan 

obat dan vaksin terhadap kebutuhan belum mencapai 100%, 

hal ini disebabkan oleh proses pengadaannya melalui e-catalog 

yang seringkali mengalami kendala di pihak penyedia  baik 

dalam hal produksi maupun distribusi karena sebagian besar 

pabrikannnya berada dipulau jawa. Sementara itu pengawasan 

terhadap apotik yang terdaftar di Kabupaten Gorontalo sudah 

dilakukan secara maksimal, dari jumlah 39 apotik semuanya 

sudah dilakukan pengawasan (100%) dengan kriteria penilaian 

kinerja Sangat Baik 

9. Sasaran 9 : Meningkatnya pembiayaan terhadap jaminan 

pemeliharaan  kesehatan masyarakat 

Kebutuhan biaya pelayanan kesehatan cenderung terus 

mengalami kenaikan sehingga kemampuan daya beli 

kesehatan masyarakat cenderung menurun. Hal ini yang 

menyebabkan jika jatuh sakit penghasilannnya akan habis 

untuk biaya kesehatan dan terhampas kesejahteraan 

minimum. Untuk itulah, diperlukan system yang menjamin 

kesehatan masyarakat miskin pada khususnya dan seluruh 

masyarakat pada umumnya. Melalui Jaminan kesehatan 

masyarakat keterbatasan khususnya akses dan kemampuan 
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membayar akan dapat berkurang sehingga status kesehatan 

akan meningkat. Untuk menjamin akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melaksanakan 

berbagai upaya jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk 

miskin yang saat ini dikenal dengan Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan JKN 

dikabupaten Gorontalo  tahun 2018, bahwa kepesertaan JKN 

sudah berada pada kisaran 99,3%. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dlam tabel berikut ini. 

Tabel 3.11 
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 9 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 

(%) 

Status 

Kinerja 

1 Cakupan kepesertaan 

Jaminan Kesehatan 

Nasional  

98 99,3 101 Sangat 
Baik 

 

Hasil capaian indikator ini dengan criteria Sangat Baik 

dijelakan bahwa dari total jumah penduduk Kabupaten 

Gorontalo 396.121 jiwa ada sebanyak 393.401 jiwa terdaftar 

sebagai peserta JKN dengan rincian, peserta Jamkesmas 

sebanyak 243.104 jiwa Peserta Jamkesta sebanyak 48.777 jiwa 

dan peserta Jamkesda 34.222 jiwa. Keberhasilan cakupan 

kepesertaan JKN tidak terlepas dari dukungan pembiayaan 

daerah terhadap program ini khusunya bagi masyarakat yang 

miskin dan tidak mampu. 

10. Sasaran 10 : Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan 

Pemerataan Tenaga Kesehatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dipandang sebagai 

komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan 

kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
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kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan yang optimal. Isu SDM kesehatan 

menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014 

membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, 

jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik. 

Fokus indikator pada sasaran ini adalah: jumlah SDM 

kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dan Cakupan 

Bimtek SDM Kesehatan professional terhadap kebutuhan. 

Hasil pecapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.12 
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 10 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator Target2017 Realisasi 
Capaian 

(%) 

Status 

Kinerja 

1 jumlah SDM kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya 

44 108 245 Sangat 
Baik 

2 Cakupan Bimtek SDM 

Kesehatan professional 

terhadap kebutuhan 

100 100 100 Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada 

tahun 2018 ada 108 orang yang di tingkatkan kompotensinya 

melalui pendidikan pelatihan dan bimtek keprofesian maupun 

pengembangan programJumlah ini sudah melebihi target 44 

orang dengan capaian 245% dengan kriteria penilaianSangat 

Baik. 

Sedangkan indikator   Cakupan Bimtek SDM Kesehatan 

professional terhadap kebutuhan capaiannya 100% dari 4 

kegiatan Bimtek semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Adapun Bimtek yang dilasanakan yakni Pengelolaan keuangan 

dan aset orientasi PMBA, orientasi MTBS/MTBM dan 

Lokakarya pendekatan keluarga 

11. Sasaran 11 : Meningkatnya tata kelola adminstrasi dan 

manajemen pemerintahan bidang kesehatan 

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau 

good governance merupakan impian sekaligus harapan 

bersama. Pelaksanaan good gavernace juga bersentuhan atau 

berkaitan  dengan upaya meningkatkan keinerja birokrasi 

pemerintahan yang kemudian berujung pada peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu pelaksanaan good 

governance sudah selayaknya menjadi komitmen semua untuk 

mewujudkannnya. 

Meningkatnya tata kelola administrasi dan manajemen 

pemerintahan bidang kesehatan dengan indikator sasaran 

yang akan dicapai adalah: 

a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 

mencapai 100%  

b. Meningkatnya cakupan layanan sarana-prasarana aparatur 

dalam kondisi baik mencapai 100% 

c. Meningkatnya tingkat kepatuhan aparatur mencapai 100%  

Hasil capaian inidikator tersebut diatas dapat digambarkan 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.13 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 10 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 
 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 

(%) 

Status 

Kinerja 

1 Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

100 97.05 97.05 Sangat 
Baik 

2 Meningkatnya cakupan 

layanan sarana-prasarana 

aparatur dalam kondisi 

baik 

100 98,87 98.87 Sangat 

Baik 

3 Meningkatnya tingkat 

kepatuhan aparatur 

100 98,90 98,90 Sangat 

Baik 

 

Data diatas menggambarkan Kriteria penilaian kinerja 

dari 3 indikator ini Sangat Baik. Walaupun masih perlu 

dimaksimalkan. Keberhasilan ini dicapai dari pengelolaan 

administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik, 

pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana aparatur 

selalu dilakukan dan meningkatkan kepatuhan aparatur 

melalui pembimbingan dan pembinaan yang dijalankan sesuai 

aturan dan mekanisme yang berlaku 

12. Sasaran 12 : Meningkatnya sistem informasi kesehatan 

yang terintegrasi 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK)  adalah gabungan 

perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola 

siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai 

pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung 

pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Sistem informasi 

kesehatan  adalah integrasi antara perangkat, prosedur  dan 

kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi 

secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen 



85 
LAKIP Dinas Kesehatan 2018 

 

kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Pelaksanaan system informasi kesehatan yang terintegrasi 

di puskesmas pada tahun 2017, baru tahapan penyediaan 

beberapa perangkat keras (hardware) seperti, server, antenna 

dan perlengkapan jaringan lainya. Sedangkan untuk Software 

ataupun apilikasinya akan diadakan oleh kementerian 

kesehatan. Dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan Bimtek 

Sikda Generik yang merupakan aplikasi sistem imformasi 

kesehatan daerah yang dikembangkan oleh kementerian. 

Berikut ini hasil data pelaksanaannya. 

Tabel 3.14 

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 10 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

 

No. Indikator-Indikator 
Target 

2018 
Realisasi 

Capaian 

(%) 

Status 

Kinerja 

1 Persentase tersedianya 

jaringan dan aplikasi 

Sistem Informasi 

Puskesmas (SIP) yang 

diperuntukkan untuk 

akses pelayanan e-health 

20 - - - 

 

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan telah menargetkan 5 

puskesmas yang menjadi pilot project pengembangan Sistem 

Informasi Puskesmas, tetapi masih terbentur pada pendanaan 

yang belum tersedia, sehingga kegiatan yang baru bisa 

dilaksanakan adalah Bimtek petugas SIK Puskesmas dengan 

narasumber dari Pusat data dan informasi kementerian kesehatan 

RI.   

Dari hasil evaluasi pencapain indikator sasaran diatas maka 

diperoleh hasil bahwa dari dari 42 indikator yang ditetapkan pada 

tahun 2018 terdapat 2 indikator yang belum bisa diukur, 31 
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indikator dengan kriteria sangat baik, 8 Indikator dengan kriteria 

penilaian tinggi, 1 indikator dengan dengan sedang, 3 indikator 

dengan kriteria rendah dan 1 indikator sangat rendah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini . 

Tabel 3.15 

Status kinerja Indikator Sasaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

No. Indikator Sasaran 
Jumlah 

Indikator 
KET 

1 Sangat Baik 31  

2 Tinggi 2  

3 Sedang 0  

4 Rendah 1  

5 Sangat Rendah 4  

 

Indikator sasaran dengan kriteria penilaian kinerja sangat 

baik sudah memenuhi target yang ditetapkan dan kriteria  tinggi 

sedang, rendah dan sangat rendah sebagian besar sudah 

mendekati atau menuju angka pencapain target dan ini perlu kerja 

keras dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder. Hasil 

akhir bukanlah tujuan utama tetapi bagaimana melakukan proses 

dengan mengedapankan prinsip kontuinitas dan holistik yang 

diatur dengan system yang terarah dapat dinilai dan terukur 

untuk dapat memberikan hasil yang paripurna dan komprehensip. 

 

C.  Hambatan dan Masalah 

Secara umum target indikator sasaran yang belum 

mencapai target dipengaruhi oleh beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Keterbatasan   kemampuan   sumber   daya   dalam   

manajemen program/kegiatan, baik dalam hal 

pelaksanaan program/kegiatan maupun 
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pencatatan/pelaporan. 

2. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam  

pemberdayaan masyarakat.  

3. Tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih 

rendah. 

4. Secara umum, ratio tenaga kesehatan per profesi masih 

belum memenuhi standar yang diisyaratkan ( Khususnya 

tenaga Bidan Desa).  

5. Belum optimalnya UKBM di desa.  

6. Belum maksimalnya pemanfaatan dana kearah pencapaian 

program sebagaimana target yang telah ditetapkan. 

7. Masa transisi pelaksanaan SPM kesehatan yang 

memerluan penelaahan terhadap setiap indikator yang 

saling berkaitan satu dengan yang lain dan membutuhkan 

sumber daya yang lebih baik tenaga dan pembiayaan. 

Langkah-Langkah Antisipatif 

1. Peningkatan  kualitas  sumber  daya  kesehatan  melalui  

pendidikan, pelatihan,  maupun  pembinaan  langsung  

pada  masing-masingpemegang program di Puskesmas 

khususnya kompotensi tenaga bidan desa. 

2. Peningkatan  peran  serta  sektor  terkait  dan  

masyarakat  sebagai dukungan pelaksanaan program dan 

kegiatan  

3. Perencanaan  program  hendaknya  dilakukan  secara  

menyeluruh, sehingga  program  dan  kegiatan  yang  

dihasilkandapatlebih mendukung pada pencapaian 

sasaran, tujuan dan visi, misi.  

4. Efisiensi dan efektivitas program sebaiknya menjadi 

perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat 

dilaksanakan lebih proporsional. 
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5. Revitalisasi UKBM dengan pendekatan sektoral sesuai 

peran dan fungsi masing-masing ( kesehatan hanya salah 

satu unit teknis), seharusnya digerakkan langsung oleh TP-

PKK masing-masing desa di bawah koordinasi BPMD& PD. 

6. Bidan desa difasilitasi kendaraan roda 2 untuk tugas 

rangkapan dibantu oleh tenaga magang (Asisten kesehatan) 

7. Ketersediaan tenaga kesehatan dilakukan secara 

gradual/bertahap dan  prioritas utama untuk tenaga 

perawat dan bidan desa dengan pertimbangan pemenuhan 

rasio tenaga kesehatan terhadap desa (Setiap desa minimal 

1 tenaga bidan). Usulannya melalui jalur Pemda, 

Kementrian Kesehatan dan yayasan. 

8. Pembiayaan kesehatan diupayakan semaksimal mungkin 

melalui APBD maupun APBN Kementerian Kesehatan, 

terutama dana BOK, Jampersal, akreditasi dan biaya 

lainnya. 

9. Pengembangan jejaring, kemitraan dan pendayagunaan 

UKBM, dan kerjasama dengan program-program yang 

berbasis kesehatan (Posdaya, Pamsimas, PNPM, dan TP-

PKK). 

10. Meningkatkan Sinergitas dan kolaborasi antar program dan 

ditunjang oleh dan keterlibatan lintas sektor serta peran 

aktif masyarakat 

D.  Akuntabilitas Keuangan 

Anggaran Belanja Langsung  Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo Rp. 61.694.914.583, denganrealisasi Rp. 

44.900.806.187 atau sebesar 72.78%. Anggaran dan realisasi 

belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan 

disajikan pada tabel berikut: 



89 
LAKIP Dinas Kesehatan 2018 

 

 

Tabel 3.16 
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018 

 

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM /KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI 

% 
(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya status 

kesehatan masyarakat  

Program peningkatan 

keselamatan ibu melahirkan 

dan anak 

2.861.832.000 1.873.690.263 65,47 

1 Pertolongan persalinan 

bagi ibu dari keluarga 

kurang mampu 

2.861.832.000 1.873.690.263 65,47 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Anak 

Balita 

26.495.000,00  26.123.000,00  98,60  

1 Pelatihan dan Pendidikan 
Anak Balita 

18.095.000,00  17.848.000,00  98,63  

2 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

8.400.000,00  8.275.000,00  98,51  

2 Meningkatnya 

pelayanan kesehatan di 

setiap siklus kehidupan 
(Continum Of Care) 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

943.994.955,00  894.677.041,00  94,78  

1 Pemeliharaan dan 

pemulihan kesehatan 

61.625.000,00  61.525.000,00  99,84  

2 Peningkatan kesehatan 

masyarakat 

700.669.955,00  698.518.495,00  99,69  

3 Peningkatan pelayanan 

dan penanggulangan 

masalah kesehatan 

35.900.000,00  34.442.500,00  95,94  

4 Penyediaan biaya 

operasional dan 

pemeliharaan 

145.800.000,00  100.191.046,00  68,72  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Lansia 

32.405.000,00  30.507.500,00  94,14  

1 Pendidikan dan Pelatihan 

Perwatan Kesehatan 

21.905.000,00  20.282.500,00  92,59  

2 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

10.500.000,00  10.225.000,00  97,38  

3 Meningkatnya 

perbaikan gizi 

masyarakat  

Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

247.617.500,00  210.778.000,00  85,12  

1 Pemberian tambahan 
makanan dan vitamin 

154.000.000,00  119.728.000,00  77,75  
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2 Penanggulangan Kurang 

Energi Protein (KEP), 

Anemia Gizi Besi, 

Gangguan Akibat kurang 

Yodium (GAKY), Kurang 
Vitamin A, dan 

Kekurangan Zat Gizi 

Mikro Lainnya 

20.000.000,00  19.850.000,00  99,25  

3 Pemberdayaan 

masyarakat untuk 

pencapaian keluarga 
sadar gizi 

70.917.500,00  68.500.000,00  96,59  

4 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

2.700.000,00  2.700.000,00  100,00  

4 Meningkatnya promosi 

kesehatan dan upaya 
kesehatan 

bersumberdaya 

masyarakat 

Program Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

456.877.500,00  452.065.256,00  98,95  

1 Pengembangan media 

promosi dan informasi 
sadar hidup sehat 

321.250.000,00  321.250.000,00  100,00  

2 Penyuluhan masyarakat 
pola hidup sehat 

32.000.000,00  31.950.000,00  99,84  

3 Peningkatan pendidikan 
tenaga penyuluh 

kesehatan 

53.627.500,00  49.757.500,00  92,78  

4 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

50.000.000,00  49.107.756,00  98,22  

5 Meningkatnya upaya 

penyehatan lingkungan  

Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

319.253.500,00  286.452.500,00  89,73  

1 Pengkajian 

pengembangan 

lingkungan sehat 

25.020.000,00  25.020.000,00  100,00  

2 Penyuluhan menciptakan 

lingkungan sehat 

70.430.000,00  68.357.500,00  97,06  

3 Sosialisasi kebijakan 

lingkungan sehat 

121.147.500,00  113.450.000,00  93,65  

4 Pengawasan Kualitas Air 

dan Lingkungan 

102.656.000,00  79.625.000,00  77,56  

6 Meningkatnya  upaya 

pengendalian penyakit 
kesehatan  

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 
Menular 

311.620.000,00  291.334.001,00  93,49  

1 Penyemprotan/fogging 

sarang nyamuk 

15.000.000,00  15.000.000,00  100,00  

2 Pelayanan pencegahan 

dan penanggulangan 

penyakit menular 

109.870.000,00  97.875.001,00  89,08  

3 Peningkatan imuniasasi 50.075.000,00  48.420.000,00  96,69  

4 Peningkatan survellance 

Epidemiologi dan 

penanggulangan wabah 

136.675.000,00  130.039.000,00  95,14  
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7 Meningkatnya Akses 

dan Mutu Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan,  

Program pengadaan, 

peningkatan dan perbaikan 
sarana dan prasarana 

puskesmas/ puskemas 

pembantu dan jaringannya 

7.700.134.017,00  7.466.095.261,00  96,96  

1 Pembangunan 

puskesmas 

269.300.000,00  266.350.000,00  98,90  

2 Pengadaan puskesmas 

keliling 

713.034.017,00  688.750.000,00  96,59  

3 Pengadaan sarana dan 

prasarana puskesmas 

4.018.900.000,00  3.985.526.861,00  99,17  

4 Rehabilitasi sedang/berat 

puskesmas 

2.698.900.000,00  2.525.468.400,00  93,57  

Program pengadaan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit/ 

rumah sakit jiwa/  rumah 

sakit paru-paru/  rumah 
sakit mata 

24.059.748.000,00  10.410.875.874,00  43,27  

1 Pembangunan rumah 

sakit 

24.059.748.000,00  10.410.875.874,00  43,27  

Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

1.160.000.000,00  1.153.541.959,00  99,44  

1 Penyusunan standar 

pelayanan kesehatan 

1.117.500.000,00  1.114.841.959,00  99,76  

2 Evaluasi dan 

pengembangan standar 

pelayanan kesehatan 

42.500.000,00  38.700.000,00  91,06  

8 Meningkatnya akses 

dan mutu sediaan 

farmasi dan  alat 

kesehatan 

Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

3.391.933.390,00  2.100.726.505,00  61,93  

1 Pengadaaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

3.253.528.390,00  1.972.462.950,00  60,63  

2 Peningkatan Mutu 

Penggunaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

22.905.000,00  14.288.555,00  62,38  

3 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

115.500.000,00  113.975.000,00  98,68  

    Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 

65.885.000,00  64.255.000,00  97,53  

    1 Peningkatan 

Pemberdayaan 

Konsumen/masyarakat 
dibidang Obat dan 

Makanan 

18.980.000,00  18.660.000,00  98,31  

    2 Peningkatan pengawasan 
keamanan pangan dan 

bahan berbahaya 

46.905.000,00  45.595.000,00  97,21  

9 Meningkatnya 

pembiayaan terhadap 

jaminan pemeliharaan  

kesehatan masyarakat  

Program kemitraan 

peningkatan pelayanan 

kesehatan 

10.541.913.000,00  10.278.786.000,00  97,50  

1 Kemitraan asuransi 
kesehatan masyarakat 

10.541.913.000,00  10.278.786.000,00  97,50  
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10 Meningkatnya Jumlah, 

Jenis, Kualitas dan 
Pemerataan Tenaga 

Kesehatan 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

143.410.000,00  134.530.000,00  93,81  

1 Pendidikan dan pelatihan 

formal 

143.410.000,00  134.530.000,00  93,81  

11 Meningkatnya tata 

kelola adminstrasi dan 

manajemen 

pemerintahan bidang 

kesehatan  

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

5.288.466.721,00  5.132.434.804,00  97,05  

2 Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

155.000.000,00  113.283.845,00  73,09  

5 Penyediaan jasa 

administrasi keuangan 

3.416.666.000,00  3.326.660.000,00  97,37  

10 Penyediaan bahan 

logistik kantor 

799.300.721,00  790.512.300,00  98,90  

11 Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

daerah 

839.500.000,00  823.978.659,00  98,15  

12 Rapat-Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Dalam 

Daerah 

78.000.000,00  78.000.000,00  100,00  

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

3.947.059.000,00  3.902.560.200,00  98,87  

1 Pembangunan gedung 

kantor 

2.316.786.000,00  2.294.659.800,00  99,04  

2 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor 

82.819.000,00  82.819.000,00  100,00  

3 Pengadaan peralatan 

gedung kantor 

625.410.000,00  618.249.400,00  98,86  

4 Pengadaan Mebeleur 150.275.000,00  150.275.000,00  100,00  

5 Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung 

kantor 

172.884.000,00  172.884.000,00  100,00  

6 Rehabilitasi 

Sedang/berat gedung 

kantor 

542.885.000,00  540.523.000,00  99,56  

    7 Rehabilitasi sedang/berat 

kendaraan 

dinas/operasional 

56.000.000,00  43.150.000,00  77,05  

12 Meningkatnya sistem 

informasi kesehatan 

yang terintegrasi,  

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

- - - 

1 Revitalisasi sistem 
kesehatan 

- - - 

Total  61.694.914.583 44.900.806.187  72,78 

 

Dari hasil Evaluasi pelaksanaan anggaran  tahun 2017 

sebagian besar program kegiatan sudah bisa dilaksanakan 

maksimal, sehingga dari Rp. 61.694.914.583 anggaran yang 

direncanakan dapat direalisasikan sebesar 44.900.806.187 atau 
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72,78%. Masih ada beberapa program kegiatan yang belum 

maksimal dilaksanakan diantaranya : 

1. Pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto yang hanya mampu 

menyerap angggaran 43,27%. Kegiatan ini tidak dapat 

dilaksanakan pada waktunya, sehingga penyelesaiannya masih 

berlangsung pada tahun 2018 dengan perpanjangan kontrak 

dan pemberian kesempatan. 

2. Program Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan  

Kegiatan pengadaan obat tidak dapat dilaksanakan maksimal 

karena mekanisme pengadaannya melalui e-catalog, sehingga 

terkadang pengadaannya sering terlambat dari pihak penyedia. 

Disamping itu khusus kegiatan yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus, semua kontrak kegiatannya harus sudah 

selesai dibulan Juni, sehingga tidak memungkinkin untuk 

proses pengadaan pada bulan-bulan selanjutnya. 

3. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

Beberapa kegiatan pada program ini belum maksimal 

dilaksanakan seperti kegiatan jampersal karena ada beberapa 

belanja tidak terserap seperti hal penyediaan pembiayaan bagi 

ibu bersalin yang tidak memiliki jaminan kesehatan serta 

pelaksanaan skrining SHK. 

Dari total anggaran yang tersedia terdapat sisa anggaran  

sejumlah Rp 16.794.108.396 sebagian besar berasal dari kegiatan 

pembangunan rumah sakit sejumlah  Rp.13.648.872.126, 

kegiatan pengadaan obat sejumlah Rp. 1.291.206.885, kegiatan 

Jampersal sejumlah Rp. 988.141.737 dan selebihnya tersebar 

dibeberapa program kegiatan yang belum maksimal penyerapan 

anggarannya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

1. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Gorontalo merupakan 

bagian terpadu dari pembangunan  sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu 

untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta 

sejahtera lahir batin dalam rangka menciptakan masyarakat 

madani. 

2. Pengelolaan pembangunan kesehatan yang terpadu harus 

terus dikembangkan agar dapat mendorong peran serta 

masyarakat sehingga jangkauan dan kualitas pelayanan 

kesehatan dapat ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya 

perlu ditingkatkan kualitas dan kemampuannya serta harus 

diupayakan penyebarannya secara merata dan menjangkau 

masyarakat di desa tertinggal, terpencil dan daerah 

transmigrasi. 

4. Dalam rangka menurunkan angka kematian, kesakitan dan 

meningkatkan status gizi masyarakat sebagai salah satu 

indikator derajat kesehatan dilaksanakan melalui 

peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif dengan melibatkan lintas sektor dan lintas 

program serta dukungan politis (advokasi). 

5. Dukungan sumber daya tenaga, dana, sarana dan prasarana 

sangat membantu dalam meningkatkan mutu dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan. 

BAB  IV 
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6. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

dan Biaya Operasinal Kesehatan (BOK) maka pembiayaan 

kesehatan terutama masyarakat  miskin dapat terjangkau 

sehingga masalah krisis kesehatan dapat diantisipasi. 

B. S a r a n 

1. Perlunya peningkatan profesionalisme serta dedikasi yang 

tinggi dari setiap tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu guna mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal melalui 

pendekatan pemberdayaan dan reward. 

2. Perlu adanya perhatian dan dukungan yang kuat dari semua 

stakeholder, utamanya peran serta masyarakat yang memadai 

serta kepedulian yang tinggi dari lintas sektor pada setiap 

program kesehatan yang dilaksanakan maupun yang akan 

dikembangkan. 

3. Perlu adanya pelaksanaan program secara komprehensif 

integral (menyeluruh dan terpadu) yang berorientasi pada 

pencapain tujuan program. 

4. Semua usaha, semua kerja sama, semua jerih payah untuk 

pelayanan kepada masyarakat tak ada artinya apabila tidak 

disertai rasa ikhlas dan rasa tulus murni. Semoga apa yang 

telah kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT, Amin. 

 

Limboto,      Februari 2019 

KEPALA DINAS KESEHATAN  
      KABUPATEN GORONTALO 

 
 

 
 

DR. RONI SAMPIR, S.Kep, M.Kes 
  PEMBINA Tkt. I 
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