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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu SKPD yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13  tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Sedangkan penjabarannya dituangkan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 31 tahun 

2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi. 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang 

membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub 

Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi serta 9 (sembilan) UPTD 

Puskesmas dan 1 (satu) UPTD Gudang Obat Farmasi. 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan tugas tersebut, 

mempunyai fungsi  sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

2. Memberikan izin dan melaksanakan pelayanan umum; 

3. Membina dalam melaksanakan pelayanan umum kepada Unit  Pelayanan Teknis Dinas ( 

UPTD ); 

4. Pengelolaaan  dalam ketatalaksanaan dinas; 

 

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah dengan disyahkannya   Peraturan Daerah 

No. 13 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Susunan 

Organisai SKPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas Kesehatan Kota 

b. Sekretaris membawahi :  

1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan, membawahi :  

1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan  Tenaga Kesehatan  

2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan 

3) Seksi Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan 

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 

1) Seksi Pelayanan Medik 

2) Seksi Kesehatan Keluarga 

3) Seksi Gizi dan Institusi 

e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 

1) Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat  

2) Seksi Kefarmasian 

3) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan 

f. Bidang Jaminan Sarana Kesehatan, membawahi : 

1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit  

2) Seksi Wabah dan Bencana 

3) Seksi Kesehatan Lingkungan 

g. Kepala UPTD Gudang Farmasi 

h. Kepala UPTD Puskesmas  
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 
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1.2. Aspek Strategi Organisasi 

 

 Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas, 

Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Sekretaris 

Daerah Kota Tebing Tinggi.  

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-

2016 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 yaitu 

Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Yang Beriman , Bertaqwa, Maju, Sejahtera, 

Mandiri, Berkeadilan Dalam Kebhinakaan, Maka Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi akan 

berperan mendukung misi RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 yaitu pada Misi Ketiga 

sebagai berikut ; Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas hidup 

untuk Mewujudkan Masayarakat Sehat, Cerdas dan berkualitas. 

 

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 

 

1.3.1. Aspek Strategi Masa Kini 

 Memperhatikan kinerja pelayanan kesehatan dan analisis situasi 3 - 4 tahun belakangan, 

maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas kesehatan Kota Tebing Tinggi pada saat sekarang 

ini adalah : 

 

1. Penyakit Menular Berbasis Lingkungan dan Komitmen Global 

Penyakit infeksi saluran pernafasan, Diare, DBD, penyakit kulit serta penyakit infeksi 

lainnya yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan masih mendominasi pola penyakit 

rawat jalan di Puskesmas. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit menular langsung 

(berkaitan dengan kepadatan penduduk) dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (DBD). 

Sedangkan penyakit tidak menular tidak ditemukan di Puskesmas secara signifikan. Hal ini 

dapat terjadi berkaitan dengan validasi data karena kemungkinan mereka mengobati 

penyakitnya ke tempat praktik dokter swasta atau rumah sakit. Data dan informasi tentang 

penyakit tidak menular ini perlu diperoleh sehingga tidak luput dari perencanaan program 

kesehatan. 

Ditemukannya penyakit menular yang faktor risikonya di titik beratkan pada 

kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat yang tidak sehat di kota Tebing Tinggi, ini 

menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di mana masyarakat tinggal masih belum 

memenuhi syarat kesehatan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  masyarakat Kota 

Tebing Tinggi masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih sehat. 

Penyakit menular lainnya yang berhubungan dengan lingkungan yang kurang sehat 

dan perilaku masyarakat yang tidak sehat dan ditemukan di Kota Tebing Tinggi adalah TB 

Paru dengan 207 kasus baru BTA positif ( CFR 0 ) tahun 2012 dan  kasus HIV / AIDS 

dengan 10 kasus baru tahun 2012. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang 
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termasuk komitmen global di mana untuk pembiayaannya wajib diupayakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah karena penyakit tersebut harus dapat dicegah penularannya 

hingga dapat dihilangkan dari  permukaan bumi. 

 

2. Kesehatan Ibu dan Anak & Keluarga Berencana  ( KIA & KB ) 

Kelompok penduduk yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan 

kesehatan di Kota Tebing Tinggi adalah pasangan usia subur (PUS), Ibu Hamil, ibu bersalin, 

Bayi. Dari data yang ada di atas kelompok tersebut cukup besar jumlahnya. 

Kesehatan ibu dan anak sangat essensial dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Gangguan kasehatan pada ibu dan anak akan menimbulkan kerugian jangka 

pendek dan kerugian jangka panjang. 

Pertama, dalam jangka pendek, kesakitan dan kematian ibu dan anak menyebabkan 

keluarga harus mengeluarkan berbagai macam biaya atau kerugian ekonomi, di samping 

pengorbanan non–materi seperti kecemasan dan rasa duka. Jadi dalam jangka pendek 

masalah kesehatan ibu dan anak mengurangi kesejahteraan dalam keluarga.Kedua, 

kesakitan dan kematian ibu dan anak akan mengganggu investasi modal manusia (human 

capital investment), baik secara mikro pada tingkat rumah tangga maupun secara makro 

pada tingkat masyarakat. Kesehatan ibu dan bayi diperlukan sebagi investasi dini untuk 

menjamin mutu modal manusia. 

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kematian, Ibu, Bayi adalah 

menganjurkan keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB). Manfaat keluarga mengikuti 

Keluarga Berencana (KB) keterkaitan dengan kesehatan Ibu, dan Anak adalah : 

 

a) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia  

KB meningkatkan kemampuan ibu dan rumah tangga memelihara kesehatan dan gizi 

anak.Hal ini penting untuk menjamin untuk pertumbuhan fisik, intelegensia dan 

emosional anak  termasuk pertumbuhan dan perkembangan sel –sel otak. 

 

b) Reduksi Konsumsi Penduduk 

Berkurangnya biaya konsumsi karena penurunan jumlah kelahiran misalnya termasuk 

biaya yang berkaitan dengan antenatal care, pertolongan persalinan, dan perawatan 

masa nifas, atau termasuk juga biaya-biaya untuk berbagai jenis komplikasi kehamilan 

dan persalinan yang mungkin timbul. 

 

c) Produktivitas Meningkat 

Masa Balita merupakan masa kritis untuk perkembangan otak  yang nantinya sangat 

memengaruhi produktifitas kerja seseorang, jadi dalam keadaan ekonomi terbatas, 

konsumsi gizi lebih baik pada keluarga dengan jumlah anak lebih sedikit di banding 

dengan keluarga besar. 

 

d) Public Saving 

Penurunan kelahiran akan mengurangi besarnya subsidi pemerintah, misalnya pada 

sektor pendidikan sehingga public saving akan meningkat. 

 

e) Private Saving 

KB akan mendorong private saving yaitu karena pengeluaran rumah tangga untuk 

kesehatan reproduksi menurun, seperti biaya antenatal care, persalinan, masa nifas, 

perawatan bayi dan anak. 

 



Laporan Kinerja  Tahunan 
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 
 

 

 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Page 5 
 

3. Keluarga Miskin ( Gakin ) 

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemeliharaan kesehatan penduduk miskin 

menjadi tanggung jawab Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Secara geografis wilayah Kota 

Tebing Tinggi mudah dijangkau, jadi jarak tempuh ke pelayanan kesehatan bukan menjadi 

hambatan utama penduduk miskin untuk berobat. Oleh karena itu isu pokok dalam 

pemeliharaan kesehatan penduduk miskin adalah a) identifikasi penduduk miskin (targeting),  

b) Penyediaan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin (delivery system) dan c) 

pembiayaan kesehatan penduduk miskin (financing). 

 

4. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tebing Tinggi  

Kemitraan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan & RSUD) dan swasta dalam 

Pelayanan Kesehatan serta luas wilayah kota Tebing Tinggi yang relatif mudah dijangkau 

dengan kendaraan memberikan kemudahan kepada setiap penduduk di Kota Tebing Tinggi 

dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peran aktif dari pihak masyarakat 

dan swasta dalam pemberian pelayanan kesehatan di kota Tebing Tinggi menjadikan kota 

Tebing Tinggi sebagai pusat jasa kesehatan dan merupakan andalan dari Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi di samping jasa pendidikan dan perdagangan. Perizinan dan pembinaan 

sarana pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan 

milik swasta dan pemerintah baik Polri dilakukan secara berkala dengan konsep kemitraan 

pelayanan kesehatan. Tanggung jawab sosial dari provider pelayanan kesehatan swasta 

(CSR) sangat dituntut terutama dalam hal pemberian pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat miskin, meskipun secara undang-undang pihak pemerintah/pemerintah Daerah 

berkewajiban memelihara kesehatan masyarakat miskin. Sedangkan untuk masyarakat 

yang tergolong mampu di luar sarana Gakin yang terdaftar sesuai SK Walikota Tebing 

Tinggi dan merupakan consumer surplus maka pembiayaan kesehatannya diatur melalui 

mekanisme Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas) kota Tebing Tinggi . 

Maka isu utamanya adalah pembiayaan kesehatan untuk masyarakat non Gakin adalah a) 

Identifikasi masyarakat non Gakin termasuk peserta Askes dan Jamsostek (targeting), b) 

Pendirian Bapel Asuransi yang berbadan hukum, c) Penunjuk Pelayanan Kesehatan (PPK) 

baik milik swasta maupun milik pemerintah. 

 

5. Promosi Kesehatan 

Orientasi kesehatan masyarakat penekanannya pada program promotif dan 

preventif.Paradigma sehat merupakan konsep dari program promosi kesehatan, karena di 

dalamnya terkandung makna bagaimana mempertahankan orang sehat tetap sehat, 

sementara orang sakit diupayakan menjadi sehat dan tidak menularkan penyakitnya kepada 

orang lain. Pembiayaan, promotif dan preventif jauh lebih murah daripada mengobati 

(kuratif). Namun demikian murahnya biaya promotif dan preventif bukan berarti alokasi 

anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan menjadi lebih sedikit dibanding Rumah Sakit 

(kuratif), tetapi seharusnya biaya promotif dan perventif lebih besar di bandingkan kuratif 

karena dengan mencegah terjadinya sakit berarti produktivitas SDM akan meningkat dan 

pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam program promotif dan 

preventif juga terdapat upaya mengatasi determinan masalah (risk  factor) baik faktor 

lingkungan maupun faktor perilaku, sehingga penyelesaian masalah kesehatan dan yang 

berkaitan dengan kinerja kesehatan intervensi kegiatannya dapat melibatkan lintas program 

dan lintas sektor. Oleh karena itu promosi kesehatan pada dasarnya adalah pemberdayaan 

dari keluarga, masyarakat, institusi/lembaga pemerintah dan swasta dalam mewujudkan 

pembangunan lingkungan berwawasan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

beserta Puskesmas dan jaringannya dalam upaya menyelenggarakan pembangunan 
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kesehatan menjadikan promosi kesehatan sebagai isu utama dari seluruh kegiatan 

bidang/kasi pada Dinas Kesehatan. Artinya disetiap kegiatan harus mengandung pesan-

pesan promotif dan preventif. 

 

6. Regulasi Pelayanan Kesehatan 

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang mengacu pada 

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah 

dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana 

diatur dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya 

kewenangan sub bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan, sub bidang 

peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan pada skala Kabupaten/ Kota 

kewenangannya adalah melakukan  1) registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan 

sesuai peraturan perundang-undangan, 2) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan 

tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan Provinsi, 3)  Pemberian izin sarana kesehatan 

melipui Rumah Sakit Pemerintah kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik 

berkelompok, klinik umum/spesialis dan rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi 

keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang 

yang setara. 4). Registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala 

kabupaten/Kota sesuai peraturan Perundang-undangan. 5) Pemberian izin praktik tenaga 

kesehatan tertentu. 

Atas dasar kewenangan skala Kabupaten/Kota tersebut, maka Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi sebagai penanggung jawab pembangunan Kesehatan di Kota Tebing 

Tinggi juga berfungsi sebagai regulator pelayanan kesehatan, maka isu utama sebagai 

regulator pelayanan kesehatan adalah 1) Menyusun dan mengusulkan Perda tentang 

perizinan, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan.  

 

7. Kapasitas Administrasi dan Manajemen Kesehatan 

Administrasi dan Manajemen Kesehatan yang kapabel akan sangat membantu 

dalam penyelesaian penanganan masalah kesehatan dan masalah yang tekait dengan 

kesehatan. Ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen kesehatan 

seperti kualitas perencanaan kasehatan yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan 

yang baik akan menghasilkan sebuah usulan kegiatan atau pogram-program kesehatan 

yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat serta kebutuhan program itu sendiri. 

Peningkatan keterampilan petugas perencana program dan pengolah data melalui 

pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan serta pelatihan analisis data 

kesehatan secara komprehensif akan sangat membantu Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi khususnya dan masyarakat Kota Tebing Tinggi umumnya dalam jangka waktu 

tertentu untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat 

sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi tepat sasaran. 

Begitu pula dengan fungsi monitoring evaluasi serta pengendalian mutu program dan 

kegiatan dari Dinas Kesehatan dan tindak lanjut dari evaluasi program yang nantinya akan 

menjadi input perencanaan program kesehatan perlu mendapat perhatian serta ditingkatkan 

lebih intens pelaksanaannya. 

 

1.3.2. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang berpengaruh pada 

Tupoksi SKPD 

 Berdasarkan pada analisis situasi kesehatan kurun waktu 3-4 tahun terakhir dan 

permasalahan stategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan serta perkembangan situasi politik  
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(kenegaraan), ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya asing yang memengaruhi gaya hidup 

masyarakat Kota Tebing Tinggi, beberapa rumusan perubahan, kecenderungan masa depan 

yang berpengaruh pada tupoksi SKPD adalah sebagai berikut : 

 

1) SDM Kesehatan dan Data Kesehatan 

Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Tebing 

Tinggi sudah merupakan isu yang harus sudah dijawab oleh penyelenggara pelayanan 

kesehatan terutama oleh pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah. SDM 

Kesehatan dan non Kesehatan yang merupakan faktor produksi dalam pelayanan 

jasa kesehatan sudah selayaknya harus merespon tuntutan masyarakat akan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan kesehatan 

semaksimal mungkin dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Penampilan 

kepribadian dan keterampilan dalam penanganan keluhan pelanggan merupakan syarat 

mutlak yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Peningkatan keterampilan melalui 

diklat fungsional dan diklat struktural menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

institusi pelayanan kesehatan yang dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pemenuhan tenaga 

kesehatan strategis seperti dokter dan apoteker serta tenaga kesehatan masyarakat 

lainnya menjadi kebutuhan yang mendesak dan direalisasikan melalui mekanisme 

rekruitmen setiap tahunnya sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang ada tentang tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun yaitu tahun 2011-2016. Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi kehilangan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga non 

kesehatan lainnya karena memasuki masa pensiun, dan hal ini akan sangat 

memengaruhi kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas bila tidak 

diantisipasi mulai sekarang. Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan sebaiknya tenaga 

non kesehatan yang memasuki masa pensiun penggantinya diusulkan dengan tenaga 

kesehatan yang dibutuhkan oleh Dinas dan Puskesmas dengan proporsi yang seimbang. 

Beberapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Dinas 

Kesehatan adalah dokter, bidan , perawat dan tenaga non kesehatan lainnya. 

 

2) Pembiayaan Kesehatan 

Pembiayaan kesehatan (health financing) di kota Tebing Tinggi bila dilihat dari 

data yang ada sepintas masih “didominasi” oleh alokasi anggaran kesehatan bersumber 

dari Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sumber 

dana kesehatan bersumber dari masyarakat “relatif belum terkoordinir” dengan baik 

melalui kelembagaan. Bila dilakukan penghitungan kemungkinan “ pengeluaran 

langsung dari kantong masyarakat  kota Tebing Tinggi (out of pocket)” akan lebih besar 

dibanding dari pemerintah kota Tebing Tinggi. Hal ini tentunya akan menjadikan inflasi 

biaya kesehatan di kota Tebing Tinggi menjadi tinggi dan pada akhirnya biaya kesehatan 

akan semakin mahal, akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang 

berkualitas akan terhambat, masyarakat miskin akan semakin sulit untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

untuk mewujudkan sebuah Sistem jaminan kesehatan masyarakat berskala Kabupaten/ 

Kota melalui mekanisme Asuransi Kesehatan. 
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Dinas Kesehatan yang merupakan SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang 

mempunyai peran sebagai regulator dalam pelayanan kesehatan, untuk mengantisipasi 

serta melaksanaan rencana kerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam 

RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi, ke depannya perlu membentuk unit kerja khusus yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi mengurusi pembiayaan kesehatan, serta 

menciptakan iklim yang sehat tentang pembentukan Badan Pelaksana (Bapel) asuransi 

kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam jangka pendek Kota Tebing Tinggi perlu 

melakukan perhitungan-perhitungan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin 

yang pembiayaannya akan ditanggung oleh anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

termasuk biaya pelayanan rujukan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi 

dan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan tempat perawatan. 

 

3) Sarana dan Prasarana 

Penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan untuk membantu penegakkan 

diagnosa klinis merupakan suatu kebutuhan medis yang tidak dapat dihindarkan. 

Pemenuhan peralatan kesehatan dan non kesehatan yang padat teknologi untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas setiap 

tahunnya dipenuhi dengan bantuan alokasi anggaran dari APBN dan APBD Provinsi  

termasuk dari APBD Kota Tebing Tinggi. 

Pemenuhan sarana komputer sebagai penunjang pekerjaan perkantoran dan 

pengolah data dalam upaya menunjang Sistem Informasi Kesehatan  (SIK) pada Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas termasuk perangkat lunaknya (software) pada saat ini belum 

optimal dalam penggunaannya karena masih terdapat kendala teknis dan non teknis dan 

ini sangat berpengaruh pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi bagian data dan 

informasi kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berhubungan 

dengan data klien (pasien). Pada tingkat manajemen  data dan informasi yang tidak 

akurat akan menyebabkan keputusan yang diambil oleh pimpinan menjadi kurang tepat. 

Oleh karena itu pembenahan pengolahan data yang dimulai dari inventarisasi Sistem 

informasi kesehatan yang telah ada di Puskesmas dan Dinas dan setiap tahunnya akan 

selalu dilakukan updating data termasuk peningkatan sarana pengolah data untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan baik di Puskesmas maupun pada kantor Dinas 

Kesehatan. 

 Pemenuhan peralatan kesehatan baik pengadaan alat kesehatan baru maupun 

mengganti peralatan kesehatan yang sudah rusak merupakan agenda dari seksi Sarana 

dan Peralatan kesehatan yang akan dipenuhi pengadaannya setiap tahun dalam upaya 

menunjang kinerja pelayanan kesehatan pada tingkat Puskesmas dan jaringannya. 

Demikian pula dengan pemenuhan peralatan non kesehatan yang langsung 

dipergunakan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu merupakan agenda 

yang akan dipenuhi pengadaannya dengan menggunakan berbagai sumber anggaran 

untuk terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal. 

Peningkatan dan perbaikan prasarana kesehatan yang telah ada untuk 

optimalisasi pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung secara terus menerus 

dilakukan pendekatan pelayanan kesehatan dari sisi suplai dengan pembangunan 

Puskesmas, Puskesmas pembantu dan pemberian pelayanan melalui Pusksmas keliling 

dilakukan dalam upaya memberi kemudahan kepada masyarakat mengakses pelayanan 

kesehatan dasar. Demikian juga pendekatan pelayanan kesehatan dari sisi demand 

(masyarakat) dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui intervensi program 

kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pengadaan dan 

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan akan selalu dilakukan oleh Dinas 
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Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat demi terwujudnya Tebing Tinggi sebagai Kota Sehat. 

 

4) Peraturan/Perundang undangan 

Peraturan atau Undang undang yang berlaku khususnya tentang kesehatan 

merupakan aturan hukum yang harus dipedomani oleh setiap penyelenggara kesehatan 

termasuk Pemerintah/Pemerintah Daerah. Undang-undang tentang kesehatan dan 

Undang-undang tentang Praktik Kedokteran serta peraturan perundangan lainnya yang 

berhubungan dengan kesehatan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan 

dan kepastian hukum dan menjamin kepada provider dan konsumen kesehatan pada 

saat kedua belah pihak melakukan interaksi. Penjabaran undang-undang dalam tatanan 

manajemen dan organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dilaksanakan melalui 

pembentukan dan penyusunan standar operasional prosedur sebagai upaya hukum 

dalam hal menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan kesehatan kepada para 

klien/pelanggan termasuk kepada pemberi pelayanan kesehatan. Oleh karenanya 

penyusunan standar operasional dari setiap unit kerja yang ada pada Dinas Kesehatan 

dan Puskesmas menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap tugas dan 

fungsi organisasi serta kinerja organisasi. 

 Peraturan lainnya yang tidak berhubungan dengan kesehatan tapi mengatur 

kehidupan organisasi juga harus dijadikan pedoman oleh penyelenggara kesehatan 

karena secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kinerja pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pembekalan hukum kepada staf Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas pada saat sekarang dan kedepannya merupakan aspek 

yang perlu diperhatikan oleh pimpinan. 

 

5) Hubungan Lintas Program / Lintas Sektor dan Kemitraan 

Keberhasilan pembangunan kesehatan bukanlah semata-mata keberhasilan 

Dinas Kesehatan dengan jajaran kesehatan yang lainnya, tapi pembangunan kesehatan 

adalah merupakan upaya bersama yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai 

leading sektor kesehatan dengan SKPD lainnya (sektor lainnya) dan dibantu oleh 

masyarakat yang merupakan subyek serta objek dari pembangunan kesehatan tersebut. 

Keterpaduan dan kebersamaan antara Lintas Program dengan Lintas Sektor dalam 

melaksanakan kegiatan /program kesehatan adalah merupakan kunci sukses dari 

keberhasilan pelaksanaan program dilapangan. Intervensi program pembangunan 

secara keseluruhan oleh sektor lain di luar kesehatan dengan penanganan yang lebih 

baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu 

hubungan kerja yang baik dengan Lintas Program dan Lintas Sektor merupakan agenda 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi kedepan yang akan selalu dijaga dengan baik. 

Demikian juga kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam melaksanakan 

pembangunan kesehatan ke depannya akan selalu ditingkatkan serta mendorong 

masyarakat dan swasta termasuk organisasi profesi untuk selalu berperan aktif dalam 

melaksanakan pembangunan kesehatan. 

 

1.3.3. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal 

Langkah perubahan yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal dalam upaya 

efisiensi dan efektivitas kegiatan/program pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam 

Kerangka Sistem Kesehatan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Sub Sistem Manajemen Kesehatan, meliputi : 

a) Sumber Daya Manusia Kesehatan: 
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 Dalam upaya mendukung Visi Kesehatan Kota Tebing Tinggi ,proporsi tenaga kesehatan 

dengan latar pendidikan kesehatan dibanding tenaga non kesehatan pada tahun 2016 

harus 60:40. Upaya yang akan dilakukan adalah : 

1) Mengusulkan pengganti tenaga yang pensiun dengan tenaga kesehatan berlatar 

belakang pendidikan kesehatan termasuk Sarjana Kesehatan Masyarakat. 

2) Optimalisasi tenaga non kesehatan untuk membantu pekerjaan program kesehatan. 

3) Dalam jangka panjang mengurangi pekerjaan rangkap untuk tenaga kesehatan di 

lapangan melalui penambahan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 

program. 

4) Mencari sumber dana beasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

pegawai melalui jalur pendidikan formal dan diklat fungsional lainnya  

5) Mengoptimalkan peran dokter sebagai tenaga fungsional di Puskesmas atau 

sebagai tenaga struktural sebagai kepala Puskesmas. 

6) Untuk efektivitas pekerjaan pada seksi yang membidangi perizinan diperlukan 

tenaga lulusan Hukum Kesehatan (S2) dengan berlatar pendidikan S1 Hukum. 

7) Untuk dapat melakukan intervensi program yang efektif diperlukan tenaga 

antropologi kesehatan yang ditempatkan pada Dinas Kesehatan. 

8) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dilakukan melalui sertifikasi, 

registrasi, uji kompetensi dan pemberian lisensi oleh Dinas Kesehatan atau suatu 

badan akreditasi. 

 

 

2.  Data dan Informasi Kesehatan 

 untuk efektivitas dan kualitas perencanaan program kesehatan serta tepatnya 

pengambilan keputusan pada tingkat manajemen, diperlukan upaya sebagai berikut : 

1) Optimalisasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada baik di 

Puskesmas maupun yang ada di Dinas Kesehatan. 

2) Optimalisasi tenaga kesehatan pada tingkat puskesmas sebagai pengolah data dan 

informasi, termasuk pengolah data pada tingkat Dinas Kesehatan. 

3) Mengusulkan jabatan fungsional statistik untuk pengolah data dan informasi pada 

tingkat Dinas dan Puskesmas 

4) Untuk efektivitas lalu lintas data dan informasi dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan 

dan sebaliknya direncanakan pengiriman data melalui wireless Lan yang akan 

direncanakan mulai tahun 2017 

5) Pengembangan Litbangkes yang merupakan bagian dari Balita informasi kesehatan 

akan bekerja sama dengan Litbang Bappeda Kota Tebing Tinggi dan membuka 

seluas luasnya bagi Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang akan melakukan 

penelitian kesehatan di kota Tebing Tinggi. 

 

3.  Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan Dasar (Kelembagaan Yankesdas) 

 Pengorganisasian palayanan kesehatan dasar ini merupakan upaya refungsi 

kelembagaan Puskesmas yang memberikan pelayanan kuratif, promotif dan preventif. 

Tingginya kasus penyakit menular berbasis lingkungan yang mendapat palayanan di 

Puskesmas Kota Tebing Tinggi, menunjukkan peran Puskesmas dalam promotif dan 

preventif belum optimal. Intervensi program kesehatan lingkungan dan promosi 

kesehatan belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Masih rendahnya alokasi anggaran 

kesehatan bersumber APBD Kota Tebing Tinggi untuk program Kesehatan Masyarakat 

dibanding rekomendasi BANK Dunia $12/kapita (1999) serta beban kerja yang tinggi di 
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Puskesmas dengan banyaknya petugas merangkap jabatan menyebabkan perhatian dan 

konsentrasi terhadap program tersebut tidak fokus. 

 Pelayanan dalam gedung dan luar gedung merupakan kegiatan yang saling mendukung 

dan memerlukan sumber daya yang besar. Dengan kondisi seperti sekarang diperlukan 

pemikiran model pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif serta tidak merugikan 

masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Model pelayanan tersebut adalah 

berupa model pelayanan kuratif (dalam gedung) dan model pelayanan kesehatan luar 

gedung (preventif dan promotif). 

 

A).  Model Pelayanan Kesehatan Kuratif (Dalam Gedung) 

 Model Pelayanan kesehatan kuratif/pengobatan menekankan pada sisi pelayanan 

pengobatan saja Tanggung jawab Puskesmas pada proses penyembuhan pasien. Untuk 

Puskesmas seperti ini dilengkapi dengan Unit Gawat Darurat dan rawat inap serta rawat 

jalan. Penataan dan pengelolaan keuangannya mengikuti Badan Layanan Umum Daerah 

atau sesuai Perda yang ada. Pembentukan unit layanan kesehatan pengobatan 

dilakukan secara bertahap di tiap kecamatan, disesuaikan dengan kemampuan 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memenuhi sumber dayanya.  

 

B).  Model Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif (Luar Gedung) 

 Model pelayanan kesehatan promotif dan perventif ini dapat dilaksanakan oleh unit 

Puskesmas yang khusus menangani pelayanan luar gedung dan tidak menerima 

pengobatan. Model pelayanan kesehatan promotif dan preventif ini dapat juga 

dilaksanakan melalui kelembagaan di kantor kecamatan dengan membentuk unit/seksi 

yang mengurusi program kesehatan masyarakat di bawah kendali langsung camat. 

Pembentukan unit pelayanan kesehatan promotif dan perventif dilakukan secara 

bertahap di tiap Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi. 

 

 

4. Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan 

Untuk menjamin akses masyarakat ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah 

maupun swasta diperlukan pembiayaan kesehatan yang dapat mengcover seluruh 

masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dinas Kesehatan yang mempunyai peran sebagai 

regulator pembangunan kesehatan berupaya untuk mengefektifkan dan 

mengoptimalisasi pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah, serta melibatkan 

peran swasta dalam mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. 

Adapun langkah perubahan yang dilakukan agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam 

organisasi di dalam pembiayaan kesehatan adalah : 

1) Untuk efektivitas program pembiayaan kesehatan, Dinas Kesehatan perlu membentuk 

unit kerja yang akan mengurusi pembiayaan kesehatan. 

2) Melakukan pendataan di masyarakat untuk menginventarisasi masyarakat yang telah 

mengikuti asuransi kesehatan baik Askeskin, Askes PNS, Jamsostek, maupun 

asuransi komersial lainnya. 

3) Menyusun dan mengusulkan peraturan Daerah tentang pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi. 

4) Melakukan perhitungan untuk biaya kesehatan rawat inap dengan pendekatan 

Diagnosis Relatif Group (DRG). 
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5) Dalam jangka pendek menghitung Biaya Operasional Puskesmas dengan tempat 

perawatan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan 

Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar) 

 

 

5. Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat 

Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar terselenggara upaya 

pelayanan kesehatan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan 

masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk 

menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berdampak pada 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan sebagai 

regulator pembangunan kesehatan berupaya melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Optimalisasi peran dari promosi Kesehatan sebagai koordinator program dalam 

penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. 

2) Refungsi Promkes dengan menyusun ulang tugas pokok Promosi Kesehatan serta 

menambah tenaga Promkes. 

3) Menyusun perencanaan program promkes berbasis masyarakat dengan 

memperhatikan kebutuhan program promkes. 

4) Meningkatkan serta memantapkan kerja sama Lintas Sektor dan memperkokoh 

kemitraan dengan masyarakat, LSM dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan kesehatan. 

5) Meningkatkan PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Tempat kerja, Institusi Pendidikan, 

Tempat-tempat Umum, Sarana Kesehatan) melalui kerja sama Lintas Sektor dan 

Lintas Program. 

6) Menjalin kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) untuk pengawasan 

pelaksanaan PHBS  di 5 tatanan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. PerencanaanStrategis 

Keberhasilan suatu program adalah wujud dari perencanaan yang baik dan matang, 

untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan, maka Dinas 

Kesehatan selaku SKPD yang bertanggungjawab atas pembangunan kesehatan di wilayah Kota 

Tebing Tinggi membuat rencana strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam 

RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2011-2016. 

Visi merupakan sebuah mimpi yang hendak dicapai melalui langkah – langkah strategis 

dan realistik dalam mencapai visi di masa datang, adapun rumusan Visi Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

“Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi yang Sehat dan Sejahtera” 

Visi tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 

2016, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan masyarakat sehat adalah upaya kesehatan meliputi preventif, promotif, 

kuratif dan rehabilitative yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya tanpa mengesampingkan 

kesataraan gender. 

2. Mewujudkan masyarakat sejahtera adalah upaya mencapai suatu kondisi masyarakat 

yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun bathin secara adil, 

merata, rukun, damai,toleransi, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional tanpa 

mengenyampingkan kesetaraan gender. 

3. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem 

adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan terkait oleh suatu identitas bersama; 

4. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis; 

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah langkah – langkah yang dijabarkan dalam 

misi, adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan kesehatan terpadu, menyeluruh, profesional dan berkeadilan. 

2. Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular berbasis pada lingkungan dan 

perilaku komprehensif. 

3. Menyediakan teknologi dan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkualitas. 

4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam perilakuk hidup bersih dan sehat. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  Pada 

dasarnya Penetapan Kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  Tujuan khusus penetapan 

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur 

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai 

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar 

pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).  
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 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2015 

yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2015 

Adapun Rencana kinerja Tahunan pada Tahun 2015 ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. 

Daftar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi  

Tahun 2015 

Sasaran Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Target Kinerja 

2015 

1 2 3 

Meningkatkan 

kualitas hidup 

masyarakat mulai 

dari bayi-balita 

sampai dewasa 

serta 

terselenggaranya 

pelayanan 

kesehatan  dan KB 

yang mudah, 

murah, berkualitas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. PELAYANAN KESEHATAN 

DASAR 

 

    

1 

 

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 

K4 

95% 

2 Cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani 

80% 

   

3 Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 

(Jampersal) 

90% 

   

   

4 Cakupan Pelayanan Nifas 95% 

5 Cakupan Neotatus dengan 

Komplikasi yang ditangani 

85% 

   

6 Cakupan kunjungan bayi 95% 

7 Cakupan Pelayanan Anak 

Balita 

85% 

  8 Cakupan Pemberian Makanan 

Pendamping ASI pada anak 

usia 6-24 bulan 

90% 

    

 9 Cakupan balita gizi buruk 

mendapat perawatan 

100% 

   

 10 Cakupan Penjaringan 

Kesehatan siswa SD dan 

setingkat 

95% 

11 Jumlah anak sekolah yang 

mendapat pemeriksaan 

gimul,mata, status gizi dan 

telinga 

8500 org 
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12 Persentase balita gizi kurang 

yang mendapat makanan 

tambahan dan vitamin 

80% 

13 Cakupan  penemuan dan 

penanganan penderita 

penyakit : 

100% 

    

a. Acute    Flacid Paralysis (AFP) 

rate 100.000 penduduk usia   < 

15 Tahun 

Tidak ada kasus 

 b. 

  

Cakupan   Balita dengan 

Pneumonia yang ditangani 

100% 

c. Persentase Penemuan Pasien 

Baru TB BTA Positip 

100% 

 d. Penderita   DBD yang 

ditangani setiap tahun 

100% 

e.  Penderita   Diare pada Balita 

yang ditangani  

100% 

 14 Cakupan kelurahan Universal 

Child Immunization 

100% 

    

15 Cakupan pemberian vaksinasi 

bagi balita dan anak sekolah 

80% 

16 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

15% 

    

17 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan usia Lanjut 

80% 

 18 Persentase pelayanan 

kesehatan lansia 

85% 

 19 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Remaja 

70% 

 20 Jumlah masyarakat yang 

mendapat sosialisasi penyakit 

jantung, hipertensi dan 

diabetes 

80% 

 21 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Dasar Masyarakat 

Miskin (yang berobat) 

95% 

 22 Persentase masyarakat miskin 

yang memiliki kartu 

jamkesmas dan jamkesda 

100% 

 23 Meningkatnya kunjungan dan 

cakupan pelayanan kesehatan 

dasar bagi penduduk miskin 

(kuratif dan preventif) 

80% 

 24 Persentase cakupan 

pengobatan masyarakat 

miskin diluar jamkesmas 

(Jamkesda) 

100% 
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 25 Jumlah penduduk miskin yang 

mendapat pelayanan operasi 

katarak 

85 orang 

 26 Jumlah penduduk miskin yang 

mendapat pelayanan sunatan 

missal 

80% 

 27 Persentase calon haji yang 

mendapat pemeriksaan 

kesehatan 

80% 

 28 Terpilihnya dokter dan tenaga 

kesehatan teladan lainnya 

40 orang 

 29 Persentase petugas 

puskesmas yang mendapat 

TOT pendekatan 

pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan ibu,BBLR, dan anak 

KIBBLA 

80% 

 II. DERAJAT KESEHATAN 

KOTA 

 

 1 MORTALITAS  

 30 Angka kematian bayi per-1000 

KH 

7% 

 31 Angka kematian balita 6% 

 32 Angka kematian ibu 

melahirkan per 1000 

melahirkan 

5/1000KH 

 33 Angka Usia Harapan Hidup 80thn 

 2 MORBIDITAS  

 34 Angka Kesembuhan TB Paru 89% 

 35 Angka Penderita DBD 55 per 1000 

 36 Prevalensi HIV/AIDS 0,8% 

 37 Angka Diare pada Balita 9% 

 3 STATUS GIZI  

 38 Jumlah balita gizi buruk 0  kasus 

 39 Persentase Penurunan Angka 

Balita Gizi Buruk 

6% 

 40 Persentase Balita Bertubuh 

Pendek 

11% 

 41 Persentase Penurunan Angka 

Balita Gizi Kurang 

11% 

 42 Kecamatan Bebas Rawan Gizi 100% 

 III. PENYELIDIKAN 

EPIDEMIOLOGI DAN 

PENANGGULANGAN 

KEJADIAN LUAR BIASA 
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Meningkatkan  

kualitas lingkungan 

hidup yang 

nyaman dan 

terjaga 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

IV 

  

  

PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

43 Cakupan desa/kelurahan 

Siaga aktif 

60% 

44 Jumlah Posyandu Aktif 80 posyandu 

45 Persentase posyandu 

purnama  dan mandiri 

80% 

46 Persentase Posyandu Lansia 80% 

47 Persentase rumah tangga 

dengan PHBS 

80% 

   

48 Persentase Rumah  Tangga 

yang memiliki jamban sehat 

95% 

49 Rumah Tangga mengakses Air 

Bersih 

95% 

   

50 Rumah Tangga dengan 

Rumah Sehat 

95% 

51 Terlaksananya sosialisasi 

penanggulangan penyakit 

potensial wabah 

80 % 

52 Persentase Bayi mendapat 

ASI Eksklusif dan inisiasi 

menyusui dini 

80% 

53 Rumah/Bangunan Bebas 

Jentik Nyamuk Aedes  

90% 

 54 Terlaksananya sosialisasi 

pemberantasan sarang 

nyamuk di lingkungan 

80% 

Meningkatnya 

ketersediaan obat 

di sarana 

pelayanan 

kesehatan 

  

  

  

  

55 Ketersediaan obat dan Vaksin 

sesuai dengan kebutuhan 

90% 

   

56 Persentase ketersediaan obat 

dan perbekalan kesehatan 

80% 

57 Persentase ketersediaan 

barang pengaman kualitas 

obat 

85% 

58 Ketersediaan obat dan 

perbekalan pada saat dan 

pasca bencana 

80% 

59 Persentase instalasi farmasi 

yang memenuhi stándar 

Kementerian Kesehatan 

100% 

 60 Ketersediaan alat-alat farmasi 

yang memenuhi standart 

80% 

Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap 

61 Jumlah puskesmas yang 

sudah memenuhi standar 

Kementerian Kesehatan 

9 unit 
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pelayanan 

kesehatan  

 62 Jumlah puskesmas yang 

memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal 

7 unit 

 63 Jumlah puskesmas yang 

menerapkan system informasi 

9 unit 

 64 Jumlah bangunan sarana 

kesehatan (puskesmas, pustu 

dan posyandu) yang 

mendukung pelayanan 

kesehatan 

80% 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertnggungjawabkan  keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pencapian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat 

(wewenang)  atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan 

dan sasaran dalam suatu media Laporan Kinerja Tahunan.   

 Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota 

Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Rewiew Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 Laporan tersebut memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang 

diemban selama tahun anggaran 2014 dan merupakan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan 

visi pemerintah. 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 

2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator sasaran. Selain itu capaian kinerja juga dilakukan dengan 

membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dgn tahun yang lalu dan beberapa 

tahun terakhir. Kemudian juga membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi. 

Indikator kinerja yang baik, setidak-tidaknya memenuhi 7 (tujuh) kriteria yg terdiri 

dari: 

1. Langsung 
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Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang 

akan di ukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih 

tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang di ukur. 

2. Objektif 

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. 

Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interprestasi terhadap hasil, yaitu 

indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. 

Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena 

setiap saat. 

3. Cukup 

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya 

seharusnya secara cukup mengukur hasil.  

4. Kuantitatif (jika mungkin) 

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka. 

5. Terinci (jika mungkin) 

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, 

lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. 

6. Praktis           

Indikator  kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat 

dengan biaya yang wajar. 

7. Dapat diyakini 

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data 

yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. 

 

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau 

kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi 

karakteristik kinerja yang baik. 

1. Indikator kinerja kualitatif  

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan 

kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan 

indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan 

indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasaan pengguna jasa. 

2. Indikator kinerja kuantitatif 

a. Indikator kinerja kuantitatif absolut 
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Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut 

b. Indikator kinerja kuantitatif persentase 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukan persentase suatu porsi 

tertentu. 

c. Indikator kinerja kuantitatif rasio 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan 

antara dengan yang lain. 

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks 

Indikator kinerja utama dinyatakan dengan menunjukan indeks. 

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik disamping untuk 

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

staretgis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetap dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2011-2016, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja.  

 

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), evaluasi kinerja sasaran 

adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan 

pemboboton untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian 

sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala pengukuraan ordinal sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2014 dengan penilaian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Angka Kategori 

 85 s/d 100 Memuaskan 

 75 s/d 80 Sangat baik 

 65 s/d 75 Baik 

 50 s/d 65 Cukup Baik 

 30 s/d 50 Agak Kurang 

            0 s/d 30 Kurang 
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Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis 

berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis 

yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015.   

 Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka sesuai dengan 

Penetapan Kinerja 2015 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat 

pencapaiannya pada analisis dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU). 

 

 

Tabel 2.2 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja misi 3 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penc

apaia

n 

Tahu

n 

2012 

(%) 

Penca

paian 

Tahun 

2013 

(%) 

2014 

Tahun 2015 

Target 
Realisa

si 

Penca

paian 

2015 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meningkatkan 

kualitas hidup 

masyarakat 

mulai dari 

bayi-balita 

sampai 

dewasa serta 

terselenggaran

ya pelayanan 

kesehatan  

dan KB yang 

mudah, murah, 

berkualitas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. PELAYANAN 

KESEHATAN 

DASAR 

      

         

1 

 

Cakupan Kunjungan 

Ibu Hamil K4 

99 101 100% 95% 90,0% 94,7% 

2 Cakupan komplikasi 

kebidanan yang 

ditangani 

89 85 126% 80% 100% 125% 

        

3 Cakupan pertolongan 

persalinan oleh 

tenaga kesehatan 

yang memiliki 

kompetensi 

kebidanan 

(Jampersal) 

104 106 103% 90% 89,5% 99,4% 

        

        

4 Cakupan Pelayanan 

Nifas 

108 104 99% 95% 87% 91,6% 

5 Cakupan Neotatus 

dengan Komplikasi 

yang ditangani 

83 100 120% 85% 100% 117,6% 

        

6 Cakupan kunjungan 

bayi 

99 

 

94 90% 95% 91,8% 96,6% 

7 Cakupan Pelayanan 

Anak Balita 

- 105 87% 85% 69% 81% 

  8 Cakupan Pemberian 

Makanan 

Pendamping ASI 

125 118 115% 90% 100% 111% 
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pada anak usia 6-24 

bulan 

         

 9 Cakupan balita gizi 

buruk mendapat 

perawatan 

- - 100% 100% 100% 100% 

        

 10 Cakupan Penjaringan 

Kesehatan siswa SD 

dan setingkat 

100 109 103% 95% 92,8% 97,7% 

11 Jumlah anak sekolah 

yang mendapat 

pemeriksaan 

gimul,mata, status gizi 

dan telinga 

 81% 81% 8500 

org 

8500 

orang 

100% 

12 Persentase balita gizi 

kurang yang 

mendapat makanan 

tambahan dan vitamin 

 143 133 80% 75% 93,75% 

13 Cakupan  penemuan 

dan penanganan 

penderita penyakit : 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         

a. Acute    Flacid 

Paralysis (AFP) rate 

100.000 penduduk 

usia   < 15 Tahun 

100 100 0 Tidak 

ada 

kasus 

Tidak 

ada 

kasus 

0% 

 b. 

  

Cakupan   Balita 

dengan Pneumonia 

yang ditangani 

100 100 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase 

Penemuan Pasien 

Baru TB BTA Positip 

100 100 60% 100% 70,96% 70,96% 

 d. Penderita   DBD yang 

ditangani setiap tahun 

100 100 100% 100% 100% 100% 

e.  Penderita   Diare 

pada Balita yang 

ditangani  

100 100  100% 100% 100% 100% 

 14 Cakupan kelurahan 

Universal Child 

Immunization 

99.4 100 95% 100% 96,1% 96,1% 

         

15 Cakupan pemberian 

vaksinasi bagi balita 

dan anak sekolah 

 100% 109% 80% 79,77% 99,7% 

16 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

9 42 42% 15% 0,5% 3,3% 

         

17 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan usia Lanjut 

108 100 145% 80% 80% 100% 

 18 Persentase pelayanan 

kesehatan lansia 

108 100 145 85% 85% 100% 
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 19 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Remaja 

123% 100% 100% 70% 3,37% 4,8% 

 20 Jumlah masyarakat 

yang mendapat 

sosialisasi penyakit 

jantung, hipertensi 

dan diabetes 

 100% 0 80% 80% 100% 

 21 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

Masyarakat Miskin 

(yang berobat) 

- - 100% 95% 95% 100% 

  22 Persentase 

masyarakat miskin 

yang memiliki kartu 

jamkesmas dan 

jamkesda 

118% 111% 100% 100% 90% 90% 

 23 Meningkatnya 

kunjungan dan 

cakupan pelayanan 

kesehatan dasar bagi 

penduduk miskin 

(kuratif dan preventif) 

 100% 56% 80% 80% 100% 

 24 Persentase cakupan 

pengobatan 

masyarakat miskin 

diluar jamkesmas 

(Jamkesda) 

Na 100% 100% 100% 100% 100% 

 25 Jumlah penduduk 

miskin yang 

mendapat pelayanan 

operasi katarak 

 100% 29% 85 

orang 

25 

orang 

29,41% 

 26 Jumlah penduduk 

miskin yang 

mendapat pelayanan 

sunatan massal 

100% 100% 57% 80% 100% 125% 

 27 Persentase calon haji 

yang mendapat 

pemeriksaan 

kesehatan 

153% 143% 133% 80% 100% 125% 

 28 Terpilihnya dokter dan 

tenaga kesehatan 

teladan lainnya 

 100% 100% 40 

orang 

40 

orang 

100% 

 29 Persentase petugas 

puskesmas yang 

mendapat TOT 

pendekatan 

pemberdayaan 

masyarakat, 

Na 100% 0 80% 100% 125% 
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kesehatan ibu,BBLR, 

dan anak KIBBLA 

 II. DERAJAT 

KESEHATAN KOTA 

      

 1 MORTALITAS       

 30 Angka kematian bayi 

per-1000 KH 

 90% 8% 7% 0.53% 7,57% 

 31 Angka kematian balita 0,5% 3% 2,3% 6% 0,3% 5% 

 32 Angka kematian ibu 

melahirkan per 1000 

melahirkan 

100 100% 100% 5/1000

KH 

0,67/10

00 KH 

13,4% 

 33 Angka Usia Harapan 

Hidup 

97 97 96% 80thn 75thn 93,7% 

 2 MORBIDITAS       

 34 Angka Kesembuhan 

TB Paru 

100 100 105% 89% 82,6% 92,8% 

 35 Angka Penderita DBD 88 

 

77 181% 55 per 

1000 

1,25 

per 

1000 

2,27% 

 36 Prevalensi HIV/AIDS 111 100 1,75% 0,8% 0,009% 1,12% 

 37 Angka Diare pada 

Balita 

- 

 

32 349 9% 3,5% 38,9% 

 3 STATUS GIZI       

 38 Jumlah balita gizi 

buruk 

300 7% 0% 0  

kasus 

9 kasus Na 

 39 Persentase 

Penurunan Angka 

Balita Gizi Buruk 

128% 50% 1,14% 6% 47% 7,83% 

 40 Persentase Balita 

Bertubuh Pendek 

140 77 100% 11% 0,6% 5,5% 

 41 Persentase 

Penurunan Angka 

Balita Gizi Kurang 

100 16 475% 11% 1,77% 16% 

 42 Kecamatan Bebas 

Rawan Gizi 

111 105 95% 100% 40% 40% 

 III. PENYELIDIKAN 

EPIDEMIOLOGI DAN 

PENANGGULANGA

N KEJADIAN LUAR 

BIASA 

 

      

Meningkatkan  

kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

nyaman dan 

terjaga 

IV 

  

  

PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

      

43 Cakupan 

desa/kelurahan Siaga 

aktif 

100 100 200% 60% 50% 83,3% 
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44 Jumlah Posyandu 

Aktif 

123 100 166% 80 

posyan

du 

80 

posyan

du 

100% 

45 Persentase posyandu 

purnama  dan mandiri 

 123% 115% 80% 75% 93,75% 

46 Persentase Posyandu 

Lansia 

154% 143% 133% 80% 80% 100% 

47 Persentase rumah 

tangga dengan PHBS 

0 100 96% 80% 78% 97,5% 

        

48 Persentase Rumah  

Tangga yang memiliki 

jamban sehat 

94 100 96% 95% 92% 96,8% 

49 Rumah Tangga 

mengakses Air Bersih 

- 100 96% 95% 92% 96,8% 

        

50 Rumah Tangga 

dengan Rumah Sehat 

- 94 91% 95% 86% 90,5% 

51 Terlaksananya 

sosialisasi 

penanggulangan 

penyakit potensial 

wabah 

 100% 133% 80 % 90% 112,5% 

52 Persentase Bayi 

mendapat ASI 

Eksklusif dan inisiasi 

menyusui dini 

35 45 40% 80% 47,64% 59,55% 

53 Rumah/Bangunan 

Bebas Jentik Nyamuk 

Aedes  

102 100 96% 90% 82% 59,5% 

 54 Terlaksananya 

sosialisasi 

pemberantasan 

sarang nyamuk di 

lingkungan 

 100% 92% 80% 82% 102,5% 

Meningkatnya 

ketersediaan 

obat di sarana 

pelayanan 

kesehatan 

  

  

  

  

55 Ketersediaan obat 

dan Vaksin sesuai 

dengan kebutuhan 

118 103 114% 90% 90% 100% 

        

56 Persentase 

ketersediaan obat dan 

perbekalan kesehatan 

 129% 107% 80% 82,5% 103,12

% 

57 Persentase 

ketersediaan barang 

pengaman kualitas 

obat 

 86% 119% 85% 90% 105,9% 

58 Ketersediaan obat 

dan perbekalan pada 

saat dan pasca 

bencana 

 100 113% 80% 95% 118,75

% 
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59 Persentase instalasi 

farmasi yang 

memenuhi stándar 

Kementerian 

Kesehatan 

88 100% 112% 100% 100% 100% 

 60 Ketersediaan alat-alat 

farmasi yang 

memenuhi standart 

 100% 120% 80% 90% 112,5% 

Meningkatkan 

akses 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan  

61 Jumlah puskesmas 

yang sudah 

memenuhi standar 

Kementerian 

Kesehatan 

100 100 100% 9 unit 9 unit 100% 

 62 Jumlah puskesmas 

yang memberikan 

pelayanan kesehatan 

sesuai Standar 

Pelayanan Minimal 

 180% 150% 7 unit 9 unit 128,57

% 

 63 Jumlah puskesmas 

yang menerapkan 

system informasi 

100% 100% 100% 9 unit 9 unit 100% 

 64 Jumlah bangunan 

sarana kesehatan 

(puskesmas, pustu 

dan posyandu) yang 

mendukung 

pelayanan kesehatan 

100% 100% 100% 80% 85% 106,3% 

 

Sasaran 1 : 

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa serta 

terselenggaranya pelayanan kesehatan  dan KB yang mudah, murah, berkualitas.  

Indikator sasaran : 

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 

 Pada Tahun 2015, indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ditargetkan 

sebesar 95% dan terealisasi sebesar 90,9%, sehingga capaian kinerja sebesar 

94,7%. Jika dibandingkan pada tahun 2014 capaian kinerja 100%, pada tahun 2013 

capaian kinerja 101%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 99%, ini menunjukkan 

penurunan/kegagalan yang disebabkan kurangnya kesadaran ibu hamil dalam 

memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan, adanya pelayanan 

kesehatan bumil yang tidak dilaporkan atau mungkin lupa tercatat oleh petugas 

kesehatan sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja 

tersebut adalah peningkatan kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan, peningkatan system pencatatan dan 

pelaporan pada petugas kesehatan. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2013 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan meningkatnya aksebilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu hamil, Peningkatan kepedulian dan 
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kesadaran ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas 

kesehatan, Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil 

sudah dapat dideteksi dan dapat diambil langkah terbaik untuk kesehatan ibu hamil, 

adanya dukungan dana BOK untuk kegiatan promotif dan preventif sehingga upaya 

yang dilakukan adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu, meningkatkan 

kepedulian ibu hamil untuk selalu memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan 

kesehatan.  

 

 
 

Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 90%, Tahun 2013 sebesar 

92%, tahun 2014 sebesar 93% dan di tahun 2015 sebesar 95%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 99% tahun 2013 capaian kinerja 101%, tahun 2014 

capaian kinerja 100% dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 94,7%. 

Pada Tahun 2015 indikator cakupan kunjungan ibu hamil realisasi sebesar 

90,9% bila dibandingkan dengan target SPM bidang Kesehatan dan MDG’s sebesar 

95% maka realisasi capaian belum mencapai target.  

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan diperlukan juga 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 

 Pada Tahun 2015, indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ditargetkan 

sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator 

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2014 capaian kinerja 126%, pada tahun 2013 capaian kinerja 85%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 89%, ini menunjukkan penurunan/kegagalan yang disebabkan 

karena Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil tidak 

terdeteksi dan komitmen dari tenaga kesehatan masih kurang, khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam upaya 

pencapaian MDGs sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah dengan lebih meningkatkan pelayanan KIA untuk mendeteksi 

kemungkinan terjadinya resiko komplikasi kebidanan dan komitmen dari tenaga 

99%

101%

100%

94,7%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Tahun 
2012

Tahun 
2013

Tahun 
2014

Tahun 
2015

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Capaian Kinerja



Laporan Kinerja  Tahunan 
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 
 

 

 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Page 29 
 

kesehatan khususnya yang menangani pelayanan kebidanan di tempat kesehatan 

upaya pencapaian MDGs. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan terdeteksi sedini mungkin faktor resiko komplikasi 

yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil dan Komitmen dari tenaga kesehatan, 

khususnya yang menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs sehingga upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan capaian kinerja tersebut adalah Lebih meningkatkan pelayanan 

KIA untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya resiko komplikasi kebidanan dan 

persalinan dan Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat kesehatan upaya pencapaian MDGs. 

 

 
 

 Terkait dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 75%,  Tahun 2013 sebesar 

78%, tahun 2014 sebesar 79% dan di tahun 2015 sebesar 80%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 89%, tahun 2013 capaian kinerja 85 %, tahun 2014 

capaian kinerja 126%, dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 125% 

 Pada Tahun 2015, indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

realisasi 100%, bila dibandingkan dengan target SPM bidang Kesehatan dan MDG’s 

sebesar 95% maka realisasi capaian telah mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber 

daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan (Jampersal) 

 Pada Tahun 2015, indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jampersal) ditargetkan sebesar 

90% dan terealisasi sebesar 89,5%, sehingga capaian kinerja indikator Cakupan 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 

(Jampersal) sebesar 99,4%. Jika dibandingkan tahun 2014 capaian kinerja 103%, 
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tahun 2013 capaian kinerja 106 %, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 104%, ini 

mengalami penurunan/kegagalan yang disebabkan masih kurangnya kepedulian 

dan kesadaran ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas 

kesehatan dan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian 

MDGs masih kurang sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan ibu hamil dan penguatan komitmen nakes dalam 

melaksanakan pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam upaya 

pencapaian MDGs. 

Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2013 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan meningkatnya aksebilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu hamil, Peningkatan kepedulian dan 

kesadaran ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas 

kesehatan, Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil 

sudah dapat dideteksi dan dapat diambil langkah terbaik untuk kesehatan ibu hamil 

sampai melahirkan, dan Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam upaya 

pencapaian MDGs sehingga upaya yang dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan tersebut adalah meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu hamil, Peningkatan kepedulian dan 

kesadaran ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas 

kesehatan, peningkatan pelayanan KIA untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya 

resiko komplikasi kebidanan dan persalinan, dan Penguatan komitmen dari tenaga 

kesehatan khususnya yang menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan 

kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Restra target 2012 sebesar 86%, Tahun 2013 sebesar 87%, tahun 2014 

sebesar 89% dan di tahun 2015 sebesar 90%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 104% tahun 2013 capaian kinerja 106% tahun 2014 capaian kinerja 103%, 

dan di Tahun 2015 capaian kinerja mencapai 99,4%. 

Pada Tahun 2015, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan realisasi 89,5%, bila dibandingkan 

dengan target SPM bidang Kesehatan dan MDG’s sebesar 95% maka realisasi 

capaian telah mencapai target. 
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 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan diperlukan juga 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

4. Cakupan Pelayanan Nifas 

 Pada Tahun 2015, indikator Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 

95% dan terealisasi sebesar 87%, sehingga capaian kinerja indikator Cakupan 

Pelayanan Nifas sebesar 91,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian 

kinerja 99%, pada tahun 2013 capaian kinerja 104 %, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 108%, ini mengalami penurunan/Kegagalan yang disebabkan Menurunnya 

aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu 

nifas, Masih kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk senantiasa 

memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, dan Kurangnya komitmen dari tenaga 

kesehatan khususnya yang menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan 

kesehatan dalam upaya – upaya pencapaian MDGs sehingga upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah Peningkatan aksebilitas 

pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu hamil dan 

bersalin, Peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk senantiasa 

memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, dan Penguatan komitmen dari tenaga 

kesehatan khususnya yang menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan 

kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan pelayanan nifas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 90%, Tahun 2013 sebesar 92%, tahun 

2014 sebesar 93% dan di tahun 2015 sebesar 95%, dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar 108% tahun 2013 capaian kinerja 104%, Tahun 2014 capaian kinerja 

99%, dan di tahun 2015 capaian kinerja mencapai 91,6% 

 Pada Tahun 2015, indikator cakupan pelayanan nifas realisasi 89,5%, bila 

dibandingkan dengan target SPM bidang Kesehatan dan MDG’s sebesar 90% maka 

realisasi capaian telah mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan diperlukan juga 
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anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

5. Cakupan Neotatus dengan Komplikasi yang ditangani 

 Pada Tahun 2015, indikator cakupan neonatus dengan komplikasi ditargetkan 

sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator 

Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 117,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

capaian kinerja 120% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 83%, ini menunjukkan penurunan/kegagalan yang disebabkan 

Menurunnya aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu nifas dan bayi dan kurangnya 

komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani pelayanan KIA di 

tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs, sehingga upaya yang 

dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah Peningkatan 

aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi, dan Penguatan 

komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani pelayanan KIA di 

tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan, pada tahun 2014 mengalami 

keberhasilan capaian kinerja yang disebabkan  

 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 80%,  Tahun 

2013 sebesar 82%, tahun 2014 sebesar 83%, dan di tahun 2015 sebesar 85% 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 83% tahun 2013 capaian kinerja 

100%, Tahun 2014 capaian kinerja 120%, dan di Tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 117,6% 

 Pada Tahun 2015, indikator cakupan neonatus dengan komplikasi yang 

ditangani terealisasi 100% bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan 

& MDG’s sebesar 80% maka realisasi capaian telah mencapai target dan 

merupakan keberhasilan. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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6 Cakupan Kunjungan Bayi 

 Pada Tahun 2015 Target yang ditetapkan adalah 95 %, terealisasi sebesar 

91,8% dengan capaian kinerja sebesar 96,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2014 capaian kinerja 90% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 94 %, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 99%, ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan 

sudah optimalnya pelayanan kesehatan pada Bayi terutama Posyandu dan 

Kadernya sebagai tempat yang paling efektif untuk menjaring dan memberikan 

pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis 

masyarakat (UKBM), kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa memeriksakan 

bayi ke fasilitas kesehatan, komitmen tenaga kesehatan dalam mengoptimalkan 

pelayanan kesehatan bayi untuk mendukung MDG’s sehingga upaya yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah peningkatan pelayanan 

kesehatan pada Bayi terutama Posyandu dan Kadernya untuk lebih diaktifkan lagi, 

dimana Posyandu sebagai tempat yang paling efektif untuk menjaring dan 

memberikan pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk upaya 

kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dan peningkatan kepedulian dan 

kesadaran ibu untuk senantiasa memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan, 

pemantapan komitmen tenaga kesehatan dalam mengoptimalkan pelayanan 

kesehatan bayi untuk mendukung MDG’s. 

Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan 

kegagalan yang disebabkan masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada 

Bayi terutama Posyandu dan Kadernya sebagai tempat yang paling efektif untuk 

menjaring dan memberikan pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk 

upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), kurangnya kepedulian dan 

kesadaran ibu untuk senantiasa memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan; , dan 

kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam mengoptimalkan pelayanan 

kunjungan bayi untuk mendukung MDG’s sehingga upaya yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan capaian tersebut adalah peningkatan pelayanan kesehatan 

pada Bayi terutama Posyandu dan Kadernya untuk lebih diaktifkan lagi, dimana 

Posyandu sebagai tempat yang paling efektif untuk menjaring dan memberikan 

pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis 

masyarakat (UKBM),  peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan, dan pemantapan komitmen tenaga 

kesehatan dalam mengoptimalkan pelayanan kunjungan bayi untuk mendukung 

MDG’s. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan kunjungan bayi pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 88%,  Tahun 2013 sebesar 90% , tahun 

2014 sebesar 92% dan di tahun 2015 sebesar 95%, dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar 99% tahun 2013 capaian kinerja 94 %, tahun 2014 capaian kinerja 

90% dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 96,6% 

 Pada thun 2015, indikator cakupan kunjungan bayi terealisasi 91,8%, dan bila 

dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs 90%, maka realisasi 

Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2015 sudah mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

7. Cakupan Pelayanan Anak Balita 

 Pada tahun 2015 Target yang ditetapkan adalah 85%, terealisasi pada tahun 

2015 sebesar 69% dengan capaian kinerja sebesar 81%. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 capaian kinerja 87%,  tahun 2013 capaian kinerja 104% dan pada Tahun 

2012 (87%), ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan Masih kurangnya 

kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa memeriksakan anaknya ke fasilitas 

kesehatan, Kurangnya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di tempat pelayanan kesehatan dalam 

upaya pencapaian MDG sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

capaian kinerja tersebut adalah Peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu untuk 

senantiasa memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan dan penguatan komitmen 

dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani pelayanan Kesehatan ibu dan 

Anak (KIA) dan DDTKB di tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian 

MDGs. 

 Naming jika dilihat secara keseluruhan, pada tahun 2013 mengalami 

keberhasilan yang disebabkan kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan dan komitmen dari tenaga kesehatan 

khususnya yang menangani pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di tempat 

pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs sehingga upaya yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut adalah peningkatan 

kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa memeriksakan anaknya ke fasilitas 

kesehatan dan penguatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) dan DDTKB di tempat 

pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan pelayanan anak balita pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 80%, Tahun 2013 sebesar 82%, 

tahun 2014 sebesar 83%, dan di tahun 2015 sebesar 85% dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 87% tahun 2013 capaian kinerja 104%, tahun 2014 capaian 

kinerja 87%, dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 81% 

 Pada Tahun 2015, indikator cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

terealisasi 69% bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan & MDG’s 

sebesar 90% maka realisasi capaian tidak mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

8. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 

 Pada Tahun 2015 Target yang ditetapkan adalah 90%,  dan terealisasi 

sebesar  100% dengan capaian kinerja sebesar 111 %. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebesar 115%, tahun 2013 capaian kinerja 118%, Tahun 2012 capaian 

kinerja 125%, ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan masih kurang 

optimalnya pelayanan KIA oleh petugas kesehatan pada ibu menyusui dan balita, 

khususnya dalam upaya pemberian makanan pendamping ASI anak pada usia 6-24 

bulan sehingga upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut 

adalah peningkatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan pada ibu 

menyusui dan balita, khususnya dalam upaya pemberian makanan pendamping ASI 

anak pada usia 6-24 bulan. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan 

pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 80%,  Tahun 2013 sebesar 85%, tahun 2014 sebesar 87%, dan di tahun 

2015 sebesar 90% dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 125% tahun 2013 

capaian kinerja 118%, tahun 2014 capaian kinerja 115% dan di Tahun 2015 

indikator kinerja mencapai 111%. 

 Tahun 2015, indikator cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 

Anak Usia 6-24 bulan terealisasi 100%, dan bila dibandingkan dengan target SPM 

Bidang Kesehatan dan MDGs 100% maka realisasi Cakupan Pemberian Makanan 

Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan tahun 2015 sudah mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 

Pada tahun 2015 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 

sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 capaian kinerja 100%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, tahun 2012 

capaian kinerja juga 100% ini tidak menunjukkan peningkatan dan penurunan 

disebabkan seluruh balita yang mengalami gizi buruk tetap mendapat perawatan 

setiap tahunnya sehingga upaya yang harus dilakukan untuk tetap mempertahankan 

kinerja tersebut adalah Adanya dukungan dana dalam penatalaksanaan gizi buruk, 

Peningkatan Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi buruk, Peningkatan 

Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan perawatan 

pada Balita Gizi Buruk. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 

2013 sebesar 100% tahun 2014 sebesar 100 dan di tahun 2015 sebesar 100%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100% tahun 2013 capaian kinerja 100 

% tahun 2014 capaian kinerja 100% dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 

100 %.  

 Tahun 2015 indikator Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 

terealisasi 100%, bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatandan 

MDGs, maka realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2015 

sudah tercapai, Hal ini juga berarti suatu keberhasilan. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya bidan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

10. Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat  

Target yang ditetapkan tahun 2015 adalah 95 %, terealisasi pada tahun 2014 

sebesar 92,8% dengan capaian kinerja sebesar 97,7%. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebesar 103% dan tahun 2013 capaian kinerja 95%, Tahun 2012 capain 

kinerja 109%, ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan masih kurang 

optimalnya petugas dalam melaksanakan penjaringan untuk mendeteksi masalah 

kesehatan dasar pada anak SD setingkat sehingga upaya yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan capaian tersebut adalah pengoptimalan petugas dalam 

melaksanakan penjaringan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar 

pada anak SD setingkat. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2012 dan tahun 2014 

mengalami keberhasilan yang disebabkan komitmen petugas dalam melaksanakan 

penjaringan untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak SD setingkat 

sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut 

adalah peningkatan kinerja petugas dalam melaksanan penjaringan kesehatan untuk 

mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak SD setingkat. 
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 Sesuai dengan Restra dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

85%, Tahun 2013 sebesar 87% dan di tahun 2014 sebesar 90%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 109% tahun 2013 indikator kinerja 95 % dan di Tahun 

2014 indikator kinerja mencapai 103 %. 

 Tahun 2015 Bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat tahun 2014 

(93%) masih belum tercapai, dimana target MDG’s yaitu 100%.  

 Tahun 2015 indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 

Setingkat terealisasi 92,8%, bila dibandingkan dengan target SPM Bidang 

Kesehatandan MDGs 100%, maka realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat 

Perawatan tahun 2015 belum mencapai target. 

 

11. Jumlah Anak Sekolah Yang Mendapat Pemeriksaan Gimul, Mata, dan Status gizi  

 Pada tahun 2014 target yang ditetapkan adalah 8500 orang, terealisasi pada 

tahun 2014 sebesar 6851 orang dengan capaian kinerja sebesar 81%. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 81%, dan ditahun 2013 capaian kinerja 

81%, ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan sudah mulai optimalnya 

petugas dalam melaksanakan pemeriksaan gigi,mulut dan status gizi untuk 

mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak sekolah sehingga upaya yang 

harus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah pengoptimalan 

petugas dalam melaksanakan pemeriksaan gigi,mulut dan status gizi untuk 

mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak sekolah. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Jumlah anak sekolah yang mendapat pemeriksaan gimul, mata, status gizi 

pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 7200 orang, Tahun 2013 sebesar 7500 orang, tahun 2014 sebesar 8500 

orang dan tahun 2015 sebesar 8500 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 0%(Na) tahun 2013 indikator kinerja 81%, tahun 2014 sebesar 81%, dan di 

tahun 2015 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promosi Kesehatan yaitu tenaga 

SKM dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

 

12. Persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan dan vitamin 

Pada Tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 80%, terealisasi sebesar 75% 

dengan capaian kinerja sebesar 93,75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

dengan capaian sebesar 133%, tahun 2013 sebesar 143% dan ditahun 2012 

0%(Na). ini menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh kurang optimalnya 

petugas dalam memberikan pelayanan khusunya pemberian makanan tambahan 

danvitamin sehingga upaya yang harus dilakukan untuk tetap mempertahankan 

kinerja tersebut adalah Adanya dukungan dana dalam pemberian makanan 

tambahan, Peningkatan Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi kurang, 

Peningkatan Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 

perawatan pada Balita Gizi Kurang. 

 

13. Cakupan  penemuan dan penanganan penderita penyakit 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 100 

% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 

100%, tahun 2013 capaian kinerja 100% dan tahun 2012 capaian kinerja 100% ini 

menunjukkan keberhasilan yang disebabkan penemuan dan penanganan penyakit 

terlaksana dengan baik sehingga upaya yang dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan tersebut adalah peningakatan kesadaran masyarakat secara 

berkesinambungan dalam memeriksakan kesehatannya apabila mengalami 

gangguan kesehatan kepada petugas kesehatan, optimalisasi komitmen dari 
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petugas kesehatan dalam menemukan kasus, mendiagnosa dan menangani 

penyakit. 

 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga Kesehatan Lingkungan, 

surveillance, Dokter dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia   < 15 Tahun 

 Pada tahun 2015 indikator acute flaccid paralysis (AFP) rate 100.000 

penduduk usia <15 tahun target yang ditetapkan adalah <2%, terealisasi pada tahun 

2015 sebesar 0% (tidak ada kasus) dengan capaian kinerja 0%. jika dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 0 %, pada tahun 2013 capaian kinerja 

sebesar 0% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 0%, , hal ini menunjukkan 

kesamaan capaian kinerja disetiap tahunnya, ini berarti keberhasilan yang 

disebabkan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang imunisasi, terutama 

imunisasi polio dan telah berhasilnya program edukasi polio melalui pelacakan 

kasus yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara proaktif; adapun upaya-upaya 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan adalah Meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang imunisasi, terutama imunisasi polio dan 

meningkatkan program edukasi polio melalui pelacakan kasus yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan secara proaktif 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit pada 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar <1.4 %0,  Tahun 2013 sebesar <1,6 %0 dan di tahun 2014 sebesar 

<1,8%0, dan ditahun 2015 sebesar <2 %0  dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar  0% tahun 2013 indikator kinerja 0 % , di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 0 %dan pada tahun 2015 dengan indiktor kinerja juga 0 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) dan KIA, khususnya tenaga Kesehatan Lingkungan, 

surveillance, petugas Imunisasi dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

- Cakupan   Balita dengan Pneumonia yang ditangani 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 100 

% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 

100%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan Tahun 2012 capaian kinerja 100% ini 

menunjukkan keberhasilan yang disebabkan adanya perubahan perilaku sakit pada 

masyarakat yang senantiasa memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan apabila 

mengalami gangguan kesehatan, berjalannya program promosi kesehatan di 

masyarakat melalui petugas dan kader kesehatan dan adanya komitmen dari 

petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada balita 

dengan melaksanakan MTBS secara maximal sehingga upaya yang harus dilakukan 

untuk mempertahankan capaian tersebut adalah peningkatan perubahan perilaku 

sakit pada masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan tempat pelayanan 

kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan, peningkatan 

berkesinambungan ttg  program promosi kesehatan di masyarakat melalui petugas 

dan kader kesehatan, dan peningkatan komitmen dari petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan terutama pada balita dengan melaksanakan 

MTBS secara maximal. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 

2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 100%. 

 Tahun 2015 bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan 100% 

maka realisasi Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani tahun2015 

sudah mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Dokter dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

- Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positip 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 70,96 

% dengan capaian kinerja 70,96%. Jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 6o%% 

tahun 2013 capaian kinerja 77%, dan Tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini 

menunjukkan keberhasilan yang disebabkan mulai optimalnya pelaksanaan 

pemutusan rantai penularan Penyakit TB BTA+ dan adanya komitmen dari petugas 

kesehatan dalam melakukan screening Suspect terutama pada Keluarga Penderita 

Tb Paru atau orang disekitar penderita sehingga upaya yang dilakukan untuk dapat 

mempertahankan keberhasilan tersebut adalah optimalisasi pelaksanaan 

pemutusan rantai penularan Penyakit TB BTA+ dan  penguatan komitmen dari 

petugas kesehatan dalam melakukan screening Suspect terutama pada Keluarga 

Penderita Tb Paru atau orang disekitar penderita. Jika dilihat secara keseluruhan 

pada tahun 2014 dan tahun 2013 mengalami penurunan capaian kinerja yang 

disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pemutusan rantai penularan Penyakit 

TB BTA+, adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam melakukan screening 

Suspect terutama pada Keluarga Penderita Tb Paru atau orang disekitar penderita, 

masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga upaya yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan adalah optimalisasi pelaksanaan 
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pemutusan rantai penularan Penyakit TB BTA+, penguatan komitmen dari petugas 

kesehatan dalam melakukan screening Suspect terutama pada Keluarga Penderita 

Tb Paru atau orang disekitar penderita, Peningkatan PHBS; 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 77 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 60%. 

 Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan MDG’s 100%, 

maka realisasi Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif tahun 2015 

belum mencapai target.  

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Dokter dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

- Penderita   DBD yang ditangani setiap tahun 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 100 

% dengan capaian kinerja 100%.jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian 

kinerja 100% dan 2013 capaian kinerja 100%a dan  Tahun 2012 capaian kinerja 

100%, ini sudah menunjukkan keberhasilan yang disebabkan tingkat kesadaran 

masyarakat sudah cukup baik dalam memeriksakan kesehatannya apabila 

mengalami gangguan kesehatan kepada petugas kesehatan dan adanya komitmen 

dari petugas kesehatan dalam mendiagnosa dan menangani penderita DBD 

sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan adalah  

peningakatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan dalam 

memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan kesehatan kepada 

petugas kesehatan dan optimalisasi komitmen dari petugas kesehatan dalam 

mendiagnosa dan menangani penderita DBD. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Penderita DBD Yang Ditangani Setiap tahun  pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 100 % 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Dokter dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

- Penderita   Diare pada Balita yang ditangani 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 100 

% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian 

sebesar 100%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, jika dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2014 dan 2013 maka terjadi kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan 

capaian kinerja tahun 2013 dan Tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama 

keluaraga balita yang terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas 

kesehatan dan keaktifan petugas kesehatan dan kader dalam memberikan informasi 

tentang diare sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian 

tersebut adalah Peningkatan kesadaran masyarakat terutama keluaraga balita yang 

terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan dan 

optimalisasi petugas kesehatan dan kader untuk tetap aktif dalam memberikan 

informasi tenatng diare. 

100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Penderita DBD yang ditangani setiap tahun

Capaian Kinerja



Laporan Kinerja  Tahunan 
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 
 

 

 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Page 45 
 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Penderita Diare Pada Balita Yang Ditangani Setiap tahun  pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 100 % 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Dokter dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

14. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization 

 Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

96,1 % dengan capaian kinerja 96,1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 95% tahun 2013 capaian kinerja 100% dan Tahun 2012 capaian kinerja 

99%, ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan sudah optimalnya petugas 

imunisasi dalam melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan adanya 

koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam pensuksesan 

Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi sehingga upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan capaian tersebut adalah Optimalisasi berkelanjutan bagi petugas 

imunisasi dalam melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan peningkatan 

koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam pensuksesan 

Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 95%,  Tahun 

2013 sebesar 97% dan di tahun 2014 sebesar 99%, dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar  99% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 95%. 

 Tahun 2015 bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan dan 

MDG’s yaitu 100%, maka realisasi Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 

Setingkat masih belum mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Imunisasi khususnya 

tenaga Bidan dan Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

 

15. Cakupan pemberian vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

 Pada Tahun 2015 Target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi sebesar 

79.77% dengan capaian kinerja 99,7%. Jika dibandingkan dengan capaian Kinerja 

tahun 2014 sebesar 109%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan Tahun 2012 (NA), 

maka terjadi penurunan capaian kinerja yang disebabkan masih kurangnya 

komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

terutama vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dan belum mulai optimalnya 

kegiatan penjaringan siswa sehingga upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkankan capaian tersebut adalah penguatan komitmen dari petugas 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama vaksinasi bagi balita 

dan anak sekolah dan optimalisasi kegiatan penjaringan siswa 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan kinerja yang disebabkan komitmen dari petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan terutama vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

dan sudah mulai optimalnya kegiatan penjaringan siswa sehingga upaya yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah penguatan komitmen dari 

petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama vaksinasi 

bagi balita dan anak sekolah dan optimalisasi kegiatan penjaringan siswa. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Pemberian Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 65%,  Tahun 

2013 sebesar 70%, tahun 2014 sebesar 75% dan ditahun 2015 sebesar 80%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 100 

%, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 109% dan di tahun 2015 capaian 

kinerjanya 79,77%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya tenaga promkes dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

 

16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa 

 Target yang ditetapkan tahun 2015 adalah 15%, terealisasi sebesar 0,5% 

dengan capaian kinerja sebesar  0,3%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 102%, tahun 2013 capain kinereja 42% dan Tahun 2012 sebesar 9%, ini 

menunjukkan keberhasilan yang disebabkan Adapun hal-hal yang menyebabkan 

peningkatan capaian kinerja tersebut adalah aksebilitas pelayanan kesehatan jiwa 

sudah mulai baik sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian kinerja tersebut adalah peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat terutama pelayanan kesehatan jiwa. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 11%,  Tahun 2013 sebesar 

12% dan di tahun 2014 sebesar 13%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 

9% tahun 2013 indikator kinerja 42 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0,38%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan khusus 

dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

17. Cakupan Pelayanan Kesehatan usia Lanjut 

 Pada tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 

sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebesar 145%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan Tahun 2012 

sebesar 108%, ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan kurang aktifnya 

petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut 

dan usia lanjut dan kurang optimalnya kegiatan di posyandu lansia sehingga upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah peningkatan 

kinerja petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra 

usia lanjut dan usia lanjut dan  optimalisasi kegiatan di posyandu lansia. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan sudah aktifnya petugas kesehatan dan kader 

kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut dan sudah 

optimalnya kegiatan di posyandu lansia sehingga upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan capaian tersebut adalah peningkatan kinerja petugas kesehatan dan 

kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut dan  

optimalisasi kegiatan di posyandu lansia. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 65%, Tahun 2013 

sebesar 67% dan di tahun 2014 sebesar 68%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 
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sebesar  108% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 145%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu peningkatan kapasitas 

petugas kesehatan dalam hal ini petugas kesehatan yang melayani kesehatan 

khusus dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

18. Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia 

 Pada tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 85%, terealisasi pada tahun 

sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebesar 145%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan Tahun 2012 

sebesar 108%, ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan kurang aktifnya 

petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut 

dan usia lanjut dan kurang optimalnya kegiatan di posyandu lansia sehingga upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah peningkatan 

kinerja petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra 

usia lanjut dan usia lanjut dan  optimalisasi kegiatan di posyandu lansia. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan sudah aktifnya petugas kesehatan dan kader 

kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut dan sudah 

optimalnya kegiatan di posyandu lansia sehingga upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan capaian tersebut adalah peningkatan kinerja petugas kesehatan dan 

kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut dan  

optimalisasi kegiatan di posyandu lansia. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 65%, Tahun 2013 

sebesar 67% dan di tahun 2014 sebesar 68%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar  108% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 145%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu peningkatan kapasitas 

petugas kesehatan dalam hal ini petugas kesehatan yang melayani kesehatan 
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khusus dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja  

 Pada tahun 2015 indikator cakupan pelayanan kesehatan remaja target yang 

ditetapkan adalah 70%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 3.37% dengan capaian 

kinerja 4,85%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, 

pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2012 capain kinerja 

sebesar 123%, hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja yang disebabkan masih 

kurangnya komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

terutama pada remaja, belum optimalnya kegiatan UKS dan belum maksimalnya 

kegiatan penjaringan siswa SMP sehingga tidak ditemukan deteksi resiko penyakit 

yang cenderung dialami remaja sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan capaian tersebut adalah Penguatan komitmen dari petugas kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada remaja, optimalisasi kegiatan 

UKS dan optimalisasi kegiatan penjaringan siswa SMP sehingga dapat dideteksi resiko 

penyakit yang terjadi pada remaja. 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 65%, Tahun 

2013 sebesar 67%, tahun 2014 sebesar 68% dan di tahun 2015 dengan target 

sebesar 68 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 123% tahun 2013 

indikator kinerja 100%, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100% dan di tahun 

2015 indikator kinerja sebesar 5 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

20. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi penyakit jantung, hipertensi dan 

diabetes 

 Pada tahun 2015 indikator Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Soaialisasi 

Penyakit Jantung, Hipertensi, Dan Diabetes ditargetkan sebesar 80% terealisasi pada 
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tahun 2015 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100 %. jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebesar 0 %,  pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada 

tahun 2012 capain kinerja sebesar 0%, hal ini menunjukkan kegagalan yang 

disebabkan belum optimalnya upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di 

tengah masyarakat sehingga upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

tersebut adalah optimalisasi upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah 

masyarakat. 

Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2013  menunjukkan 

keberhasilan  yang disebabkan sudah optimalnya upaya promotiv yang dilakukan SDM 

Kesehatan di tengah masyarakat. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan capaian tersebut adalah optimalisasi berkesinambungan pada upaya 

promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Soaialisasi Penyakit Jantung, 

Hipertensi, Dan Diabetes  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Renstra target 2012 sebesar 65%,  Tahun 2013 sebesar 70% ,tahun 2014 

sebesar 75% dan di tahun 2015 sebesar 75 %,  dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 100%, di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0% dan di tahun indikator kinerja mencapai 0 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (yang berobat) 

 Target yang ditetapkan adalah 95%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 95% 

dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 100%, 

tahun 2013 capaian kinerja 111%,dan tahun 2012 capaian kinerja 100% ini 

menunjukkan penurunan yang disebabkan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat 

miskin.  

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2013 mengalami 

keberhasilan yang disebabkan sudah baiknya pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga upaya yang 
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dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja adalah Peningkatan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (Yang Berobat) 

Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Restra target 2012 sebesar 85%,  Tahun 2013 sebesar 90% dan di tahun 2014 

sebesar 95%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 

indikator kinerja 111 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Bila dibandingkan dengan target SPM dan MDGs sebesar 100%, maka 

realisasi kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (Yang 

Berobat) tahun 2015 belum mencapai target. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

Pengambil Kebijakan Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti 

BPJS Kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

22. Persentase masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda 

 Pada tahun 2015 indikator persentase masyarakat yang memiliki kartu 

jamksmas dan jamkesda target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada 

tahun 2015 sebesar 90 % dengan capaian kinerja 90%. jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 

111% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 118%, hal ini menunjukkan 

kegaglan yang disebabkan masih kurang optimalnya system pencatatan dan 

pelaporan data masyarakat miskin sehingga upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja adalah optimalisasi system pencatatan dan pelaporan 

data masyarakat miskin; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Masyarakat Miskin Yang Memiliki Kartu Jamkesmas Dan 

Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 85%,  Tahun 2013 sebesar 90%, tahun 2014 sebesar 95% dan 

tahun 2015 100 %dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 118% tahun 2013 

indikator kinerja 111 % , tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100% dan di tahun 

2015 indikator kinerja mencapai 90 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam menyalurkan kartu 

jamkesmas dan jamkesda dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

23. Meningkatnya Kunjungan Dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi 

Penduduk Miskin (Kuratif dan Preventif) 

 Pada tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi sebesar 80 % 

dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan  tahun 2014 sebesar 56 %, 

tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 

0% (NA), hal ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan sudah baiknya 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat 

miskin sehingga upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja adalah 

Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama 

masyarakat miskin 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 terjadi kegagalan yang 

disebabkan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar 

bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif) Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 30%,  Tahun 

2013 sebesar 35%, di tahun 2014 sebesar 50%, dan pada tahun 2015 targetnya 

sebesar 80%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  NA tahun 2013 

indikator kinerja 100 % , tahun 2014 indikator kinerja mencapai 56% dan pada tahun 

2015 capaian kinerjanya sebesar 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

Pengambil Kebijakan Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti 

BPJS Kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

24. Persentase Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin Di Luar Jamkesmas 

(Jamkesda) 

Pada tahun 2015 indikator persentase cakupan pengobat masyarakat miskin diluar 

jamkesmas (jamkesda)  target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada 

tahun 2015 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. jika dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 %, pada tahun 2013 capaian 

kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 0 % (NA), hal 

ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan sudah baiknya pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja adalah 

Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat terutama 

masyarakat miskin; 

Namun jika dilihat pada tahun 2012 terjadinya penurunan itu dikarenakan 

ketiadaan data. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin DiLuar 

Jamkesmas (Jamkesda) Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% , tahun 

2014 sebesar 100% den tahun 2015 sebesar 100 % dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 100% dan pada tahun 2015 indikator kinerja juga mencapai 100 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

Pengambil Kebijakan Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti 

BPJS Kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

25. Jumlah Penduduk Miskin Yang Mendapat Pelayanan Operasi Katarak 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan 

operasi katarak target yang ditetapkan adalah 85 orang, terealisasi pada tahun 2015 

sebesar 25 orang dengan capaian kinerja 29%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 29%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 0% (NA), hal ini menunjukkan kegagalan yang 

disebabkan kurangnya anggaran untuk kegiatan operasi katarak dan kurang nya data 

penderita katarak keseluruhan, sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut dalah meningkatkan anggaran untuk kegiatan opersai katarak dan 

pendataan pasien katarak secara keseluruhan secara berkala. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2013 terjadi keberhasilan 

peningkatan capaian kinerja yang disebabkan Tingginya partisipasi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan Operasi Katarak; 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja adalah 

optimalisasi upaya promotiv oleh tenaga kesehatan berkaitan operasi katarak; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Penduduk Miskin Yang Mendapat Pelayanan Operasi Katarak 

Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 75% , tahun 2014 sebesar 80%, dan di 

tahun 2015 sebanyak 85 oarang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  NA 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % ,Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 29% dan di 

tahun 2015 capaian kinerja mencapai 29 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

26. Jumlah Penduduk Miskin Yang Mendapat Pelayanan Sunatan Massal 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan 

sunat massal target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

100 % dengan capaian kinerja 125%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

2014 sebesar 57%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 

2012 capain kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan 

tingginya partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Sunat Massal. Adapun 

hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja adalah optimalisasi 

upaya promotiv oleh tenaga kesehatan berkaitan Sunat Massal; 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2014 terjadi kegagalan 

yangdisebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan Sunat Massal sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja adalah optimalisasi upaya promotiv oleh tenaga kesehatan berkaitan Sunat 

Massal 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Penduduk Miskin Yang Mendapat Pelayanan Sunat Massal 

Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 70% , tahun 2014 sebesar 75% dan 

pada tahun 2015 targetnya sebesar 80 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 100 %, tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 57% dan di tahun 2015 capaian kinerja  sebesar 125 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

27. Persentase calon haji yang mendapat pemeriksaan kesehatan 

 Pada tahun 2015 indikator persentase calon haji yang mendapat pemeriksaan 

kesehatan target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

100% dengan capaian kinerja 125%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

2014 sebesar 133%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 143 % dan pada tahun 

2012 capain kinerja sebesar 153%, hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja,  

Target yang ditetapkan adalah 75%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 100% 

dengan capaian kinerja 133%. Hal ini bukan berarti kegagalan, penurunan capaian 

kinerja disebabkan perbedaan target untuk setiap tahunnya, ini berarti keberhasilan 

karena seluruh calon jemaah haji telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Yang 

mendukung keberhasilan tersebut adalah sudah meningkatnya kesadaran calon 

jemaah haji untuk memeriksakan kesehatannya sehingga upaya yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan capaian tersebut adalah adalah peningkatan kesadaran calon 

jemaah haji untuk tetap memeriksakan kesehatannya. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase calon haji yang mendapat pemeriksaan kesehatan pada 

Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

65%,  Tahun 2013 sebesar 70% , tahun 2014 sebesar 75% dan tahun 2015 sebesar 75 

%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 153% tahun 2013 indikator kinerja 

143 % , di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 133% dan pada tahun 2015 indikator 

kinerja mencapai 133 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

28. Terpilihnya dokter dan tenaga kesehatan teladan lainnya 

Pada tahun 2015 target yang ditetapkan 40 orang, teralisasi sebesar 40 org dengan 

capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebsar 100%, 

tahun 2013 capaian kinerja100%, ini menunjukkankeberhasilan yang disebabkan adanya 

dukungan dana dalam melaksanakan pemilihan dokter dan tenaga kesehatan teladan 

lainnya, sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan 

dengan tetap memberikan dukungan dana dalam melaksanakan pemilihan dokter dan 

tenaga kesehatan teladan. 

 

29. Persentase Petugas Puskesmas yang mendapat TOT pendekatan pemberdayaan 

masyarakat kesehatan ibu, BBLR, dan Anak (KIBBLA) 

 Pada Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi sebesar 100 

% dengan capaian kinerja sebesar 125%.Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 0%, tahun 2013 capaian kinerja 100%, ini menunjukkan keberhasilan yang 

disebabkan adanya dukungan dari pengambil kebijakan kesehatan sehingga upaya 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut adalah 

Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan berupa bimbingan teknis 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Persentase Petugas Puskesmas yang mendapat TOT pendekatan 

pemberdayaan masayarakat kesehatan ibu, BBLR, dan Anak (KIBBLA) pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

0%(NA),  Tahun 2013 sebesar 70%, tahun 2014 sebesar 75%,dan ditahun 2015 

sebesar 80% dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 0%(NA) tahun 2013 

indikator kinerja 100%, Tahun 2014 indikator kinerja 0% dan ditahun 2015 mencapai 

125%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

30. Angka Kematian Bayi (AKB) 

 Pada Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 7%, terealisasi sebesar 0.53% 

dengan capaian kinerja sebesar 7,57 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 

8%, tahun 2013 capaian kinerja 5,4%, dan Tahun 2012 (8%), Hal ini menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan kesadaran ibu dalam memeriksakan bayinya ke sarana 

pelayanan kesehatan sudah baik dan aksebilitas pelayanan kesehatan untuk  balita 

sudah cukup baik sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan tersebut adalah peningkatan kesadaran ibu dalam memeriksakan bayinya 

ke sarana pelayanan kesehatan dan peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan Ibu 

dan Anak (KIA)  dan bersalin. 

 

 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja cakupan pelayanan nifas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 
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sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 6,37%,  Tahun 2013 sebesar 10%, tahun 

2014 sebesar 9%, dan di tahun 2015 sebesar 8% dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 8% tahun 2013 indikator kinerja 5,4%, Tahun 2014 indikator kinerja 8% dan di 

tahun 2015 indikator kinerja mencapai 7,57%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan diperlukan juga 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

31. Angka Kematian Balita  

 Pada Tahun 2015 target yang ditetapkan 6 %, terealisasi sebesar 0.3% dengan 

capaian kinerja 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2.3%, tahun 2013 

sebesar 3%, dan Tahun 2012 sebesar 0.54%, ini menunjukkan kegagalan yang 

disebabkan menurunnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan Anak Balita dan kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu untuk 

senantiasa memeriksakan Balitanya ke fasilitas kesehatan sehingga  upaya yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah Peningkatan Aksebilitas 

Pelayana kesehatan untuk Anak Balita dan peningkatan kesadaran ibu untuk 

memeriksakan selalu memeriksakan kesehatan Balitanya ke sarana pelayanan 

kesehatan dan lebih meningkatkan pelayananan KIA dalam pelaksanaan MTBS 

(Manajemen Terpadu Balita Sakit). 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan, pada tahun 2014 mengalami 

kerberhasilan yang disebabkan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan Anak Balita, kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan Balitanya ke fasilitas kesehatan sehingga  upaya yang harus dilakukan 

untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut adalah Peningkatan Aksebilitas 

Pelayana kesehatan untuk Anak Balita dan peningkatan kesadaran ibu untuk 

memeriksakan selalu memeriksakan kesehatan Balitanya ke sarana pelayanan 

kesehatan dan lebih meningkatkan pelayananan KIA dalam pelaksanaan MTBS 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Angka Kematian Balita pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Renstra target 2012 sebesar 8%, Tahun 2013 sebesar 7, tahun 2014 sebesar 

6%, dan tahun 2015 sebesar 6% dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  0,5% 

tahun 2013 indikator kinerja 3 %, Tahun 2014 indikator kinerja 2,3% dan ditahun 2015 

indikator kinerja mencapai 5%. 
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 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA dan diperlukan juga anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

32. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000KH 

 Angka kematian ibu disini tidak dapat dihitung karena satuannya per 100.000 

KH sementara di Kota Tebing Tinggi tiap tahunnya hanya ada sekitar ribuah kelahiran 

hidup. Untuk itu yang kita tampilkan adalah jumlah absolute kematian ibu. 

Tahun 2015 jumlah kematian ibu sebanyak 2 orang. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 sebanyak 2 orang dan tahun 2013 juga sebanyak 2 orang ini menunjukkan 

kegagalan yang disebabkan urangnya kepedulian dan kesadaran ibu hamil untuk 

senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan dan Faktor resiko 

komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil tidak terdeteksi sehingga upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah peningkatan 

kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan 

kesehatan, lebih meningkatkan pelayananan KIA untuk mendeteksi kemungkinan 

terjadinya resiko komplikasi kebidanan dan persalinan. 

 
Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan diperlukan juga 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

33. Angka Usia Harapan Hidup  

 Pada Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah 80 tahun, terealisasi 

sebesar 75 tahun dengan capaian kinerja 93,75%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2014 sebesar 96%, tahun 2013 sebesar 95%, Tahun 2012 sebesar 97%, ini 

menunjukkan penurunan yang disebabkan masih belum optimalnya pencatatan dan 

pelaporan data angka kematian berdasarkan umur sehingga upaya yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah Pengoptimalan 

pencatatan dan pelaporan data angka kematian berdasarkan umur. 
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Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Angka Usia Harapan Hidup pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 73tahun, Tahun 2013 sebesar 

75tahun, tahun 2014 sebesar 75tahun, dan di tahun 2015 sebesar 80thn dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  97% tahun 2013 indikator kinerja 95 %, 

tahun 2014 mencapai 96%, dan di Tahun 2015 indikator kinerja mencapai 93,75%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas 

sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya tenaga 

kesehatan puskesmas dan kader kesehatan dari posyandu lansia dan diperlukan 

juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

34. Angka Kesembuhan TB Paru 

 Pada tahun 2015 indikator angka kesembuhan TB Paru ditargetka sebesar 

89 % dan terealisasi sebesar 82,6% dengan capaian kinerja sebesar 92,8 %, jika 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 105 %, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 100 %, 

hal ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan, tingkat kesadaran penderita Tb 

Paru dan Kurangnya komitmen dari petugas pengawas minum obat (PMO) pada 

Penderita Tb Paru, sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan  kesadaran 

penderita Tb Paru untuk minum obat, sehingga Drop Out dapat ditekan dan 

optimalisasi berkesinambungan mengenai komitmen dari petugas Pengawas Minum 

Obat (PMO) pada Penderita Tb Paru  

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan yang disebabkan tingkat kesadaran penderita Tb Paru untuk minum 

obat sudah cukup baik, sehingga Drop Out dapat ditekan dan adanya komitmen dari 

petugas pengawas minum obat (PMO) pada Penderita Tb Paru, dan upaya yang 

dilakukan untuk mempertahankan keberhasialn tersebut yaitu peningkatan 

kesadaran penderita Tb Paru untuk minum obat, sehingga Drop Out dapat ditekan 

dan optimalisasi berkesinambungan mengenai komitmen dari petugas pengawas 

minum obat (PMO) pada Penderita Tb Paru; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan angka kesembuhan TB Paru telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 86%,  Tahun 2013 sebesar 86%,  di tahun 2014 sebesar 88%, dan 

di tahun 2015 dengan target sebesar 88 % dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 100% tahun 2013 indikator kinerja 100%, di Tahun 2014 indikatorkinerja 

mencapai 105% dan pada tahaun 2015 indikator kinerja mencapai 93.9 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Dokter dan Perawat juga PMO dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

35. Angka Penderita DBD 

 Pada tahun 2015 indikator angka penederita DBD adalah 65/100.000, 

terealisasi pada tahun 2015 sebesar 126/100.000 dengan capaian kinerja 193,84%, jika 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 181 %, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 129% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 113%, hal 

ini  menunjukkan capaian kerja meningkat namun menunjukkan kegagalan karena 

seyogyanya angka penderita DBD dapat ditekan untuk setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 3M dan 

PSN, kurangnya promosi kesehatan tentang kesehatan lingkungan pemukiman 

perkotaan, terutama dalam melaksanakan 3M dan masih lemahnya koordinasi lintas 

sektoral dalam pengendalian terjadinya kasus DBD. sehingga upaya-upaya yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan Peningkatan 

kesadaran masyarakat secara berkesinambungan dalam melaksanakan 3M dan PSN, 

Peningkatan promosi kesehatan tentang kesehatan lingkungan pemukiman perkotaan, 

terutama dalam melaksanakan 3M dan penguatan koordinasi lintas sektoral yang 

berkesinambungan dalam hal pengendalian DBD. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan Angka Penderita DBD pada Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 90%0,  Tahun 2013 sebesar 

80%0 dan di tahun 2014 sebesar 65%0,  dan pada tahaun 2015 sebesar  65%0 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 113% tahun 2013 indikator kinerja 129 

% , di Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 181% dan di tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 1.9 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, Promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

36. Prevalensi HIV/AIDS 

 Pada tahun 2015 indikator Prevalensi HIV/AIDS target yang ditetapkan adalah 

0,8%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 0.009 % dengan capaian kinerja 1.13 %. 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 1.75 %, pada tahun 

2013 capaian kinerja sebesar 1% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 1%, hal 

ini berarti capaian kinerja menurun namun hal ini menunjukkan keberhasilan karena 

seyogyanya seyogyanya prevalensi HIV/AIDS dapat ditekan untuk setiap tahunnya. Hal 

ini disebabkan sudah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS dan 

penularannya dan mulai optimalnya kerjasama petugas kesehatan dengan LSM peduli 

HIV/AIDS, sehingga hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan 

tersebut adalah dengan lebih meningkatkan lagi pengetahuan masyarakat mengenai 

HIV/AIDS dan penularannya dan Optimalisasi kerjasama petugas kesehatan dengan 

LSM peduli HIV/AIDS; 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014 menunjukkan 

kegagalan  yang disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

HIV/AIDS dan penularannya, terutama pada masyarakat berisiko; dan  belum 

optimalnya kerjasama petugas kesehatan dengan LSM peduli HIV/AIDS, sehingga 

upaya – upaya yang harus dilakukan adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat 
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mengenai HIV/AIDS dan penularannya dan Optimalisasi kerjasama petugas kesehatan 

dengan LSM peduli HIV/AIDS; 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja  Prevalensi HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 0,9%0,  Tahun 2013 sebesar 0,9% tahun 

2014 sebesar 0,8%0, dan pada tahaun 2015 sebesar 0,8% dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 1% tahun 2013 indikator kinerja 1 %, Tahun 2014 indikatorkinerja 

mencapai 1,75% dan ditahun 2015 indikatorkinerja mencapai 1,13%  

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan 

surveillance, tenaga Promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

37. Angka Diare pada Balita 

 Target yang ditetapkan adalah 9%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 3.5% 

dengan capaian kinerja 38.9%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 349%, 

tahun 2013 capaian kinerja 316%, dan pada Tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini 

menunjukkan terjadinya keberhasilan yang disebabkan Meningkatnya kesadaran 

masyarakat dalam melaksanakan PHBS dan Sudah optimalnya petugas kesehatan dan 

kader dalam memberikan informasi tentang sanitasi, sehingga klinik sanitasi berjalan 

secara optimal sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan tersebut adalah Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terutama 

keluarga balita untuk menjaga kesehatan lingkungan rumah tangga, peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS, dan optimalisasi petugas 

kesehatan dan kader dalam memberikan informasi tentang sanitasi, sehingga klinik 

sanitasi dapat berjalan secara optimal. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Angka Diare Pada Balita pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 10%,  Tahun 2013 sebesar 10% dan di 

tahun 2014 sebesar 9%, dan pada tahun 2015 sebasar 9 % dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 100% tahun 2013 indikator kinerja 316%, di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 349% dan pada tahun 2015 indikator kinerja mencapai 38.9 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P) dan petugas Program KIA dan diperlukan juga anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

38. Jumlah balita gizi buruk 

 Target yang ditetapkan adalah 0 kasus, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 9 

kasus (tak terhingga), jika dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus, tahun 

2013 sebesar 7%, dan ditahun 2012 0%, ini menunjukkan peningkatan yang 

disebabkan belum optimalnya petugas dalam melaksanakan penjaringan di Posyandu 

untuk mendeteksi resiko Gizi Buruk Pada Bayi yang BB-nya Bawah Garis Merah (BGM) 

dan masih kurang aktifnya masyarakat dalam melaporkan kasus Gizi Buruk kepada 

Petugas Kesehatan sehingga upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan tersebut adalah Peningkatan kinerja petugas dalam melaksanakan 

penjaringan di Posyandu untuk mendeteksi resiko Gizi Buruk Pada Bayi yang BB-nya 

Bawah Garis Merah (BGM) dan Peningkatan Keaktifan masyarakat dalam melaporkan 

kasus Gizi Buruk kepada Petugas Kesehatan 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Gizi khususnya tenaga 

Nutrisioinis dan Dietisien dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

39. Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Buruk 
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 Target yang ditetapkan adalah 7%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

0.08%, maka capaian kinerjanya adalah 1,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 1,14% dan tahun 2013 capaian kinerja 50%, ini menunjukkan keberhasilan 

yang disebabkan sudah Optimalnya petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penjaringan dan pendeteksian dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat 

risiko tinggi rawan gizi, Kader kasehatan aktif dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta dalam memberikan informasi kepada 

petugas kesehatan sehingga uipaya yang harus dilakukan meningkatkan capaian 

tersebut adalah Peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penjaringan, pendeteksian dan pemberian makanan tambahan bagi balita risiko tinggi 

rawan giziPeningkatan dan keaktifan Kader kasehatan dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta dalam memberikan informasi kepada 

petugas kesehatan. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Penurunan Angka Balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 9%,  Tahun 2013 sebesar 8% dan di 

tahun 2014 sebesar 7%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 128% tahun 

2013 indikator kinerja 50 % dan di Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 1,14%.  

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Gizi khususnya tenaga 

Nutrisioinis dan Dietisien dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

40. Persentase Balita Bertubuh Pendek 

 Target yang ditetapkan adalah 11%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

0,6%, maka capaian kinerjanya adalah 5,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 100% dan tahun 2013 capaian kinerja 77%, ini menunjukkan keberhasilan 

yang disebabkan mulai Optimalnya petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penjaringan dan pendeteksian bagi bayi risiko tinggi rawan gizi dan Kader kasehatan 

aktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta 

dalam memberikan informasi kepada petugas kesehatan sehingga uipaya yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah Peningkatan kinerja petugas 

kesehatan dalam melaksanakan penjaringan dan pendeteksian bagi balita risiko tinggi 
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rawan gizi, dan Peningkatan keaktifan Kader kasehatan dalam memberikan 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta dalam memberikan 

informasi kepada petugas kesehatan. 

 
 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Balita Bertubuh Pendek pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Renstra target 2012 sebesar 14%, Tahun 2013 sebesar 13%, tahun 2014 

sebesar 12% dan tahun 2015 sebesar 11%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 140% tahun 2013 indikator kinerja 77 %,  Tahun 2014 dan pada tahun 2015 

capaian indikator kinerja mencapai 5,5%.  

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Gizi khususnya tenaga 

Nutrisioinis dan Dietisien dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

41. Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Kurang 

 Target yang ditetapkan adalah 11%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

1,77%, maka capaian kinerjanya adalah 16,9%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 475% dan tahun 2013 capaian kinerja 16%, ini menunjukkan keberhasilan 

yang disebabkan sudah Optimalnya petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penjaringan dan pendeteksian dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat 

risiko tinggi rawan gizi, Kader kasehatan aktif dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta dalam memberikan informasi kepada 

petugas kesehatan sehingga uipaya yang harus dilakukan meningkatkan capaian 

tersebut adalah Peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penjaringan, pendeteksian dan pemberian makanan tambahan bagi balita risiko tinggi 

rawan giziPeningkatan dan keaktifan Kader kasehatan dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat rawan gizi serta dalam memberikan informasi kepada 

petugas kesehatan. 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Penurunan Angka Balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 9%,  Tahun 2013 sebesar 8% dan di 

tahun 2014 sebesar 7%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 128% tahun 

2013 indikator kinerja 50 % dan di Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 1,14%.  

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Gizi khususnya tenaga 

Nutrisioinis dan Dietisien dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

 

42. Kecamatan Bebas Rawan gizi 

 Target yang ditetapkan pada tahun 2015  adalah 100%, terealisasi pada tahun 

2015  sebesar 40%, maka capaian kinerjanya adalah 40%. Jika dibandingkan dengan 

tahun tahun 2015 sebesar 42 %, pada tahun 2014 dengan capain kinerja sebesar 95% 

,tahun 2013 capaian kinerja 105%, dan pada tahun 2012 dengan capaian kinerja 

sebesar 111%, ini menunjukkan Kegagalan yang disebabkan oleh sudah Optimalnya 

petugas kesehatan dalam melaksanakan penyuluhan gizi masyarakat dan Kader 

kasehatan yang telah aktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan gizi kepada 

masyarakat sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kinerja 

tersebut adalah Peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan 

penyuluhan gizi masyarakat dan  Peningkatan keaktifan Kader kasehatan dalam 

memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat 
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 Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Kecamatan Bebas Rawan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 90%,  Tahun 2013 sebesar 95%,  di tahun 

2014 sebesar 95% dan pada tahun 2015 sebesar 95 %,  dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 111%, tahun 2013 indikator kinerja 105 %, Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 95% dan pada tahun 2015 dengan indikator kinerja sebesar 42 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Program Gizi khususnya tenaga 

Nutrisioinis dan Dietisien dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

Sasaran 3: 

Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga 

Indikator: 

 

PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

43. Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif  

Pada tahun 2015 indikator cakupan desa/kelurahan siaga aktif target yang 

ditetapkan adalah 60%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 50% dengan capaian 

kinerja 83.3%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 200, pada 

tahun 2013 capaian kinerja sebesar 101 % dan pada tahun 2012 capain kinerja 

sebesar 100%, hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja yang disebabkan 

Menurunnya perubahan perilaku sakit pada masyarakat untuk senantiasa 

memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan 

dan menurunnya program promosi kesehatan di masyarakat melalui petugas dan 

kader, sehingga hal yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja nya adalah 

Optimalisasi upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, 

optimalisasi mobilisasi poskeskel dan kadernya lebih ditingkatkan lagi dan peningkatan 

Kerjasama dengan organisasi semi pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan 

pembinaan pada kader kesehatan. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014  menunjukkan 

keberhasilan   yang disebabkan sudah optimalnya upaya promotiv yang dilakukan SDM 
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Kesehatan di tengah masyarakat, mobilisasi poskeskel dan kadernya sudah mulai 

optimal dan Kerja sama dengan organisasi semi pemerintah dalam memberikan 

penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan. Adapun upaya-upaya yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah Optimalisasi upaya promotiv 

yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, optimalisasi mobilisasi 

poskeskel dan kadernya lebih ditingkatkn lagi dan Peningkatan Kerjasama dengan 

organisasi semi pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada 

kader kesehatan. 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 40%,  Tahun 2013 

sebesar 40% ,tahun 2014 sebesar 50% dan tahun 2015  dengan target sebesar 2015  

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100% tahun 2013 indikator kinerja 101 

% ,Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 200%.dan di tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

44. Jumlah Posyandu Aktif 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah posyandu aktif  target yang ditetapkan adalah 

80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100%. jika 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 166 %, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar  107 %, hal 

ini menunjukkan terjadinya penurunan yang disebabkan belum optimalnya upaya 

promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, keaktifan kader 

posyandu belum optimal dan  kurangnya kerja sama dengan organisasi semi 

pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan. 

Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah 

optimalisasi upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat dan 

optimalisasi keaktifan kader posyandu dan Peningkatan Kerjasama dengan organisasi 

semi pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada kader 

kesehatan. 
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 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan  capaian kinerja  yang disebabkan sudah optimalnya upaya promotiv yang 

dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, keaktifan kader posyandu dan 

peningkatan Kerjasama dengan organisasi semi pemerintah dalam memberikan 

penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan; Adapun hal –hal  yang dilakukan 

untuk mempertahankan keberhasilan tersebut adalah optimalisasi upaya promotiv yang 

dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, optimalisasi keaktifan kader 

posyandu dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi semi pemerintah dalam 

memberikan penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan 

 
 

 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Posyandu Aktif pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 70%,  Tahun 2013 sebesar 75% 

,tahun 2014 sebesar 77%, dan tahun 2015 dengan target sebesar 80 posyandu, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 107% tahun 2013 indikator kinerja 100 

% dan di Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 166% dan pada tahun 2015 dengan 

capaian kinerja 160 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes, dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

45. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri  

 Pada tahun 2015 indikator persentase posyandu purnama dan mandiri  target 

yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 75% dengan 

capaian kinerja 93.7%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 

115%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 123% dan pada tahun 2012 capain 

kinerja sebesar  132%, hal ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan belum 

optimalnya upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat dan 

masih kurangnya keaktifan kader posyandu sehingga upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan keberhasilan tersebut adalah optimalisasi upaya promotiv yang 
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dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat dan optimalisasi keaktifan kader 

posyandu 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 menunjukkan 

keberhasilan  capaian kinerja  yang disebabkan sudah optimalnya upaya promotiv yang 

dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat dan meningkatnya keaktifan kader 

posyandu, sehingga upaya yang dilakukan untuk  lebih meningkatkankan keberhasilan 

tersebut adalah optimalisasi upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah 

masyarakat dan optimalisasi keaktifan kader posyandu. 

 

 

 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 65%,  Tahun 

2013 sebesar 70%, di tahun 2014 sebesar 75% dan pada tahun 2015 dengan target 

sebesar 80%,  dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 132% tahun 2013 

indikator kinerja 123% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 115% dan pada 

tahun 2015 dengan capaian kinerja mencapai 93,75%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes, dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

46. Persentase Posyandu Lansia 

 Pada tahun 2015 indikator persentase posyandu lansia  target yang ditetapkan 

adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100%. 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 133%, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 154 % , hal 

ini menunjukkan penurunan capaian kinerja hal ini berarti bukan suatu kegagalan, 

karena Posyandu Lansia sudah ada di seluruh kelurahan (35 kelurahan) di kota Tebing 

Tinggi; 
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 Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut adalah 

target yang bertambah setiap tahunnya, sementara dari tahun 2012 karena Posyandu 

Lansia sudah ada di seluruh kelurahan (35 kelurahan) di kota Tebing Tinggi. Adapun 

hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan adalah peningkatan 

pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan pada posyandu lansia; 

  
 Terkait dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Persentase Posyandu Lansia pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 65%, Tahun 2013 sebesar 70% dan di 

tahun 2014 sebesar 75% dan di tahun 2015 sebesar 80 %  dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 154% tahun 2013 indikator kinerja 143% dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 133%. Dan di tahun 2015 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya manusia seperti kader 

posyandu lansia yaitu SDM Kesehatan dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

 

47. Persentase rumah tangga dengan PHBS 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah masyarakat yang mendapat sosialisa target 

yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 78% dengan 

capaian kinerja 97.5%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 

96 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2012 capain 

kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan keberhasilan yang disebablkan sudah 

optimalnya upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, 

mobilisasi poskeskel dan kadernya yang sudah optimal dan adanya kerja sama dengan 

organisasi semi pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada 

kader kesehatan. Dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk lebih  meningkatkan 

capaian tersebut adalah Optimalisasi upaya promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan 

di tengah masyarakat, optimalisasi mobilisasi poskeskel dan kadernya sudah dan 

Peningkatan Kerjasama dengan organisasi semi pemerintah dalam memberikan 

penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan.;  

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014  menunjukkan 

penurunan capaian kinerja  yang disebabkan belum optimalnya upaya promotiv yang 

dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, mobilisasi poskeskel dan kadernya 

belum optimal, masih kurangnya kerja sama dengan organisasi semi pemerintah dalam 

memberikan penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan sehingga upaya yang 

harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah optimalisasi upaya 
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promotiv yang dilakukan SDM Kesehatan di tengah masyarakat, optimalisasi mobilisasi 

poskeskel dan kadernya sudah dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi semi 

pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada kader kesehatan. 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Dengan PHBS pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 70%,  Tahun 

2013 sebesar 75% 2014 sebesar 78% dan di tahun 2015 sebesar 80 % , dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 107% tahun 2013 indikator kinerja 100%, tahun 

2014 indikatorkinerja mencapai 96% dan tahun 2015 indikator kinerja mencapai 100 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes, khususnya tenaga 

promkes dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

48. Persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban sehat 

 Pada tahun 2015 indikator persentase rumah tangga yang memiliki jamban 

sehat target yang ditetapkan adalah 95%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 92% 

dengan capaian kinerja 96,8%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 

sebesar 93 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 

capain kinerja sebesar 94 % hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja ini berarti 

suatu keberhasilan yang disebabkan oleh sudah meningkatnya kesadaran masyarakat 

dalam menyediakan jamban sehat, sudah optimalnya petugas klinik sanitasi dalam 

melaksanakan penyuluhan tentang jamban sehat. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja tersebut adalahPeningkatan kesadaran masyarakat 

dalam menyediakan jamban sehat dan Optimalisasi petugas klinik sanitasi dalam 

melaksanakan penyuluhan tentang jamban sehat. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2014 

menunjukkan penurunan  capaian kinerja  yang disebabkan masih kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang jamban sehat, kurangnya komitmen petugas klinik 

sanitasi dalam melaksanakan penyuluhan tentang jamban sehat sehingga upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang jamban sehat; dan Penguatan komitmen petugas klinik sanitasi 

dalam melaksanakan penyuluhan tentang jamban sehat. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Jamban Sehat pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 85%,  

Tahun 2013 sebesar 85%, tahun 2014 sebesar 90% dan tahun 2015 sebesar 95 %, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 94% tahun 2013 indikator kinerja 100 % 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 93% dan pada tahun 2015 dengan 

capain kinerja sebesar 96,8%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan ,khususnya 

petugas klinik sanitasi, dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

49. Rumah Tangga mengakses Air Bersih 

 Pada tahun 2015 indikator rumah tangga mengakses air bersih target yang 

ditetapkan adalah 95%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 92% dengan capaian 

kinerja 96,8%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 93 %, 

pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja 

sebesar 94 %  hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja  yang berarti 

keberhasilan yang disebabkan sudah baiknya pengetahuan masyarakat tentang akses 

air bersih, sudah mulai  optimalnya kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan 

adanya komitmen petugas klinik sanitasi dalam melaksanakan konseling sanitasi. 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut 

adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akses air bersih, optimalisasi  

kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan optimalisasi komitmen petugas klinik 

sanitasi. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2014 

menunjukkan penurunan  capaian kinerja  yang disebabkan masih kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang akses air bersih, masih kurang optimalnya kegiatan 

promotif kesehatan di masyarakat dan kurangnya komitmen petugas klinik sanitasi 

dalam melaksanakan konseling sanitasi, sehingga upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
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akses air bersih, optimalisasi  kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan 

optimalisasi komitmen petugas klinik sanitasi. 

  
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Rumah Tangga Mengakses Air Bersih pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 85%,  Tahun 2013 

sebesar 85%, tahun 2014 sebesar 90% dan di tahun 2015 dengan target sebesar 95 

%,  dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 94% tahun 2013 indikator kinerja 

100 %, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 93% dan di tahun 2015 dengan indikator 

kinerja sebesar 96,8 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan, khususnya 

petugas klinik sanitasi, dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

50. Rumah Tangga dengan Rumah Sehat 

 Pada tahun 2015 indikator rumah tangga dengan rumah sehat  target yang 

ditetapkan adalah 95%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 86% dengan capaian 

kinerja 90.52%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 91 %, 

pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 94% dan pada tahun 2012 capain kinerja 

sebesar  94 % hal ini menunjukkan terjadinya penurunan capaian kinerja yang berarti 

suatu kegagalan yang disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

rumah sehat, masih kurang optimalnya kegiatan promotif kesehatan di masyarakat, 

sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat dan optimalisasi  

kegiatan promotif kesehatan di masyarakat 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 

menunjukkan keberhasilan capaian kinerja yang disebabkan sudah meningkatnya 

pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat dan sudah mulai optimalnya kegiatan 

promotif kesehatan di masyarakat. Dan adapun hal-hal yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

rumah sehat dan optimalisasi  kegiatan promotif kesehatan di masyarakat  
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Dengan Rumah Sehat pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 85%,  

Tahun 2013 sebesar 85% ,  tahun 2014 sebesar 90%, dengan  dan ditahun 2015 

sebesar 95%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 94%, tahun 2013 indikator 

kinerja 94%, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 91% dan ditahun 2015 indikator 

kinerja mencapai 91 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes ,khususnya tenaga 

promkes dan klinik sanitasi, dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

51. Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Potensial Wabah 

 Pada tahun 2015 indikator terlaksananya sosialisasi penanggulangan penyakit 

potensial wabah target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 

sebesar 90% dengan capaian kinerja 112.5%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 133 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar  0% (NA) maka menunjukkan terjadinya 

penurunan capaian kinerja yang berarti suatu kegagalan yang disebabkan kurang 

aktifnya kader poskeskel dalam pelaksanaan penyuluhan dan kurang aktifnya petugas 

kesehatan dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan sehingga upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah optimalisasi keaktifan kader 

poskeskel dalam pelaksanaan penyuluhan dan optimalisasi keaktifan petugas 

kesehatan dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan; 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 menunjukkan 

keberhasilan  capaian kinerja  yang disebabkan keaktifan kader poskeskel dalam 

pelaksanaan penyuluhan dan keaktifan petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan 

promosi kesehatan. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan capaian 

kinerja adalah optimalisasi keaktifan kader poskeskel dalam pelaksanaan penyuluhan 

dan optimalisasi keaktifan petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan promosi 

kesehatan. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terlaksananya sosialisasi penanggulangan penyakit potensial wabah 

Di Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 65%,  Tahun 2013 sebesar 70%, di tahun 2014 sebesar 75% dan 

target tahun 2015 sebesar 90 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar NA 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % , Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 133% dan 

pada tahun 2015 indikator kinerja mencapai 112,5 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes dan Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit (P2P) ,khususnya tenaga promkes dan klinik sanitasi, dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

52. Bayi mendapat ASI Eksklusif 

 Target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 

47,64% dengan capaian kinerja sebesar 59,55 %. Jika dibandingkan dengan tahun 

2014 sebesar 43,8%, tahun 2013 capaian kinerja 45%, dan Tahun 2012 sebesar 35% 

ini menunjuklkan keberhasilan yang disebabkan sudah mulai optimalnya upaya 

promotif yang dilakukan petugas kesehatan dan kader, sudah mulai optimalnya 

pencatatan dan pelaporan dan sudah baiknya tingkat kesadaran ibu tentang kebaikan 

ASI dibanding susu formula, sudah semakin baiknya pengetahuan ibu mengenai hal-

hal yang menyebabkan banyaknya volume ASI sehingga upaya yang harus dilakukan 

untuk mempertahankan capaian tersebut adalah optimalisasi upaya promotif yang 

dilakukan petugas kesehatan dan kader, optimalisasi pencatatan dan pelaporan, 

peningkatan kesadaran ibu tentang kebaikan ASI dibanding susu formula, dan 

peningkatan pengetahuan ibu mengenai hal-hal yang menyebabkan banyaknya volume 

ASI. 
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 Sesuai dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Bayi Mendapat ASI Ekslusif pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana RENSTRA target 2012 sebesar 75%,  Tahun 2013 sebesar 77%, 

tahun 2014 sebesar 80%, dan di tahun 2015 sebesar 80% dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 35% tahun 2013 indikator kinerja 45% dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 44% dan tahun 2015 mencapai 59,55. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang KIA khususnya tenaga kesehatan 

Bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

53. Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes 

 
 Pada tahun 2015 indikator rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes  target 

yang ditetapkan adalah 90%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 82% dengan 

capaian kinerja 91.1%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 

9%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain 

kinerja sebesar 102%, hal ini menunjukkan kegagalan yang disebabkan masih 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 3M, masih kurang optimalnya 

kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan kurang aktifnya kader jumantik dalam 

pelaksanaan penyuluhan 3M; Sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

capaian kinerja adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 3M, 

optimalisasi kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan meningkatkan kapasitas 

dan keaktifan kader jumantik dalam pelaksanaan penyuluhan 3M; 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 menunjukkan 

keberhasilan capaian kinerja yang disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan 3M, kegiatan promotif kesehatan di masyarakat sudah berjalan 

dengan baik dan aktifnya kader jumantik dalam pelaksanaan penyuluhan 3M. Adapun 

hal-hal yang dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja adalah lebih 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 3M, optimalisasi kegiatan 

promotif kesehatan di masyarakat dan meningkatkan Kapasitas dan keaktifan kader 

jumantik dalam pelaksanaan penyuluhan 3M; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 83%,  Tahun 

2013 sebesar 85% dan di tahun 2014 sebesar 87%dan pada tahun 2015 dendan target 

sebesar 90 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 102%,  tahun 2013 

indikator kinerja 100 %, Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 96% dan pada tahun 

2015 dengan indikator kinerja mencapai 91 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes dan Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit (P2P) ,khususnya tenaga promkes dan klinik sanitasi, dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

54. Terlaksananya Sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Lingkungan 

 Pada tahun 2015 indikator terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang 

nyamuk dilingkungan  target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 

sebesar 82% dengan capaian kinerja 102.5%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 92%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar  0% (NA) , hal ini menunjukkan peningkatan 

yang disebabkan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 

3M, sudah optimalnya kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan keaktifan kader 

jumantik dalam pelaksanaan penyuluhan 3M. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk 

mempertahankan capaian kinerja adalah Peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

melaksanakan 3M, optimalisasi kegiatan promotif kesehatan di masyarakat dan 

Peningkatan Kapasitas dan keaktifan kader jumantik dalam pelaksanaan penyuluhan 

3M; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terlaksananya Sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk Di 

Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 65%,  Tahun 2013 sebesar 70% dan di tahun 2014 sebesar 75% 

dan pada tahun 2015 dengan target sebesar 80%, dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar NA% tahun 2013 indikator kinerja 100%,  Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 92% dan di tahun 2015 indikator kinerja mencapai 102,5% 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang Promkes dan Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit (P2P) ,khususnya tenaga promkes dan klinik sanitasi, dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

Sasaran 27: 

Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan 

Indikator: 

55. Ketersediaan obat dan Vaksin sesuai dengan kebutuhan 

 Pada tahun 2015 indikator persentase meningkatnya penyuluhan penyediaan 

air bersih dan air isi ulang bagi penyedia air isi ulang terdaftar target yang ditetapkan 

adalah 90%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 90% dengan capaian kinerja 100%. 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 114%, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 103% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 118%, hal 

ini menunjukkan penurunan capaian kinerja yang berarti kegagalan yang disebabkan 

perencanaan kebutuhan obat dan vaksin masih belum maksimal, sehingga upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membuat perencanaan 

yang matang tentang kebutuhan obat dan vaksin. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2012 dan 2014  

menunjukkan keberhasilan  yang disebabkan oleh tersedianya instalasi farmasi kota 

yang melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian obat dan  

perencanaan kebutuhan obat dan vaksin yang sudah baik. Adapun hal-hal yang 

dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja adalah meningkatkan 
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instalasi farmasi kota yang melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian 

obat dan membuat perencanaan yang matang tentang kebutuhan obat dan vaksin. 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai dengan Kebutuhan pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 85%,  

Tahun 2013 sebesar 87% dan di tahun 2014 sebesar 88% dan pada tahun 2015 

sebesar 90%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 118% tahun 2013 

indikator kinerja 103 %, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 114%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga Kefarmasian, khususnya perencana obat, dan diperlukan 

juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

56. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan  

 Pada tahun 2015 indikator persentase persentase ketersediaan obat dan 

perbekalan kesehatan target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 

sebesar 82.5 % dengan capaian kinerja 103%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 107 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 129% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 0% (NA) hal ini menunjukkan penurunan 

capaian kinerja yang berarti suatu kegagalan yang disebabkan perencanaan kebutuhan 

obat dan vaksin masih belum maksimal. Sehingga upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membuat perencanaan yang matang 

tentang kebutuhan obat dan vaksin.. 

 Namun jika dilihat secara keseluruhan bahwa pada tahun 2013  menunjukkan 

keberhasilan  yang disebabkan oleh tersedianya instalasi farmasi kota yang melakukan 

penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian obat dan perencanaan kebutuhan 

obat dan vaksin yang sudah baik. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan capaian kinerja adalah meningkatkan instalasi farmasi 

kota yang melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian obat dan 

membuat perencanaan yang matang tentang kebutuhan obat dan vaksin; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 67%, 

Tahun 2013 sebesar 70%, tahun 2014 sebesar 75% dan tahun 2015 sebesar 80 %, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 129%, 

Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 107% dan pada tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 103 %,. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga Kefarmasian, khususnya perencana obat, dan diperlukan 

juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

57. Persentase Ketersediaan Barang Pengaman Kualitas Obat 

 Pada tahun 2015 indikator persentase ketersediaan barang pengaman kualitas 

obat target yang ditetapkan adalah 85%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 90 % 

dengan capaian kinerja 106%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 

sebesar 119%, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 86% dan pada tahun 2012 

capain kinerja sebesar 0% (NA), hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja namun 

realisasinya sebenarnya lebih meningkat, yang membuat menurunnya capain kinerja 

dikarenakan perbedaan target pada tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang 

sehingga upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja 

adalah dengan peningkatan instalasi farmasi kota sebagai tempat penyimpanan, 

pengamanan, dan pendistribusian obat;  
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Ketersediaan Barang Pengaman Kualitas Obat pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 65%, 

Tahun 2013 sebesar 70%, tahun 2014 sebesar 80% dan tahun 2015 sebesar 85 %, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 86%, 

tahun 2014 indikator kinerja mencapai 119% dan di tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 106 %. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga Kefarmasian , khususnya perencana obat, dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

58. Ketersediaan obat dan perbekalan pada saat dan pasca bencana 

 Pada tahun 2015 indikator persentase ketersediaan obat dan perbekalan pada 

saat dan pasca bencana target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 

2015 sebesar 95 % dengan capaian kinerja 119%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 113 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 0% (NA), hal ini menunjukkan peningkatan 

capaian kinerja yang berarti keberhasilan yang disebabkan tersedianya instalasi 

farmasi kota yang melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian obat, 

perencanaan kebutuhan obat dan vaksin yang sudah baik. Adapun hal-hal yang 

dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja adalah peningkatan 

instalasi farmasi kota yang melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian 

obat dan membuat perencanaan yang matang tentang kebutuhan obat dan vaksin; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan pada saat dan pasca 

bencana pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60%, tahun 2014 sebesar 75% dan 

ditahun 2015 dengan target sebesar 80 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar NA tahun 2013 indikator kinerja 100%, Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

113% dan tahun 2015 indikator kinerja mencapai 118,7 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga Kefarmasian, khususnya perencana obat, dan diperlukan 

juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

59. Persentase instalasi farmasi yang memenuhi stándar Kementerian Kesehatan 

 Pada tahun 2015 indikator persentase instalasi farmasi yang memenuhi standar 

kementerian kesehatan target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 

2015 sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 112 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 88 %, hal ini menunjukkan penurunan capaian 

kinerja, namun hal ini tidak menunjukkan kegagalan, karena realisasinya lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun yang lalu, yang membuat penurunan capaian kinerja 

adalaha target pada tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 

sebelumnya.Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut 

adalah perencanaan kegiatan peningkatan instalasi farmasi sudah maksimal, dan 

upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja adalah 

membuat perencanaan yang matang tentang kegiatan peningkatan instalasi farmasi ; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase Instalasi Farmasi Yang Memenuhi Standar Kementerian 

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 80%,  Tahun 2013 sebesar 80% dan di tahun 2014 sebesar 80%, 

dan di tahun 2015 dengan target 100 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 

88% tahun 2013 indikator kinerja 100 % , Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 112% 

dan indikator kinerja tahun 2015 mencapai 100 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga perencanaan pembangunan ,dan kebijakan pengambil 

keputusan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

60. Ketersediaan Alat-Alat Farmasi Yang Memenuhi Standard  

 Pada tahun 2015 indikator ketersediaan alat–alat farmasi yang memenuhi 

standart target yang ditetapkan adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 90 % 

dengan capaian kinerja 113%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 

sebesar 120 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 

capain kinerja sebesar 0 % (NA), hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja 

namun hal ini tidak menunjukkan kegagalan, karena realisasinya sama dengan dengan 

tahun yang lalu, yang membuat penurunan capaian kinerja adalaha target pada tahun 

sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya.Adapun hal-hal 

yang mendukung keberhasilan tersebut adalah perencanaan kegiatan peningkatan 

alat-alat farmasi sudah maksimal. Dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan capaian kinerja adalah membuat perencanaan yang matang tentang 

kegiatan peningkatan instalasi farmasi belum maksimal 
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 Terkait dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Ketersediaan Alat-Alat Farmasi Yang Memenuhi Standard pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 65%,  

Tahun 2013 sebesar 70% dan di tahun 2014 sebesar 75% dan target tahun 2015 

sebesar 80 %,  dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar NA tahun 2013 indikator 

kinerja 100 %,  Tahun 2014 indikatorkinerja mencapai 120% dan indikator kinerja di 

tahun 2015 adalah sebesar 112,5 % 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan kapasitas sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas tenaga perencanaan pembangunan ,dan kebijakan pengambil 

keputusan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

Sasaran 4: 

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

Indikator: 

 

 

61. Jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standar Kementerian Kesehatan 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standart 

kementerian kesehatan  target yang ditetapkan adalah 9 unit, terealisasi pada tahun 

2015 sebanyak 9 unit dengan capaian kinerja 100%. jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2014 sebesar 100 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan 

pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 100 % hal ini menunjukkan keberhasilan yang 

disebabkan adanya  dukungan penuh dari pemangku kepentingan jabatan di daerah. 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah optimalisasi 

dukungan penuh dari pemangku kepentingan jabatan di daerah; 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Puskesmas yang sudah memenuhi standar Kementerian 

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 9 unit,  Tahun 2013 sebesar 9 unit dan di tahun 2014 sebesar 9 

unit dan tahun 2015 sebanyak 9 unit  dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 

100% tahun 2013 indikator kinerja 100% , tahun  2014 indikator kinerja mencapai 100% 

dan di tahun 2015 indikator kinerja mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu tenaga perencanaan 

pembangunan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

62. Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai standart pelayanan minimal   target yang ditetapkan adalah 7 unit  

terealisasi pada tahun 2015 sebesar 9 unit dengan capaian kinerja 128 % . jika 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 150%, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 225% , hal 

ini menunjukkan penurunan capaian kinerja namun bukan berarti kegagalan karena 

seluruhnya puskesmas yang ada di kota tebing tinggi sudah memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai standart pelayanan minimal, yang menyebabkan terjadinya 

penurunan kinerja dikarenakan target yang setiap tahun naik. 
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 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kinerja Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan 

sesuai Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana Renstra target 2014 sebesar 4 unit, Tahun 2013 sebesar 5 unit, tahun 

2014 sebesar 6 unit dan tahun 2015 sebanyak 7 unit dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar 225% tahun 2013 indikator kinerja 180% dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 150% dan di tahun 2015 indikator kinerja mencapai 128.5% 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu tenaga perencanaan 

pembangunan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

63. Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan 

 Pada tahun 2015 indikator persentse cakupan pengobat masyarakat miskin 

diluar jamkesmas (jamkesda)  target yang ditetapkan adalah 9 unit  terealisasi pada 

tahun 2015 sebesar 9 unit dengan capaian kinerja 100%. jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 %, pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 

100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 100 %, hal ini menunjukkan suatu 

keberhasilan yang disebabkan target yang tetap sama setiap tahunnya, sementara dari 

tahun 2012 semua puskesmas (9 unit) telah menerapkan system informasi kesehatan 

meskipun secara manual. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja adalah optimalisasi system pencatatan dan pelaporan, khususnya pada bidan 

keluarahan sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di kota tebing tinggi; 

 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kinerja Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi 

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 sebesar 9 unit, Tahun 2013 sebesar 9 unit dan di tahun 2014 sebesar 9 

unit dan di tahun 2015 9 unit dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100% 

tahun 2013 indikator kinerja 100% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 150% 

dan di tahun 2015 indikator kinerja mencapai 100% 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu SDM Kesehatan dan 
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diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

64. Jumlah Bangunan Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Posyandu) Yang 

Mendukung Pelayanan Kesehatan 

 Pada tahun 2015 indikator jumlah bangunan sarana kesehatan (Puskesmas, 

Pustu, dan Posyandu) yang mendukung pelayanan kesehatan  target yang ditetapkan 

adalah 80%, terealisasi pada tahun 2015 sebesar 85% dengan capaian kinerja 106%. 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, pada tahun 2013 

capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2012 capain kinerja sebesar 100% , hal 

ini menunjukkan keberhasilan yang disebabkan target yang tetap sama setiap 

tahunnya, sementara dari tahun 2012 semua sarana kesehatan telah mendukung 

pelayanan kesehatan dasar. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan 

capaian kinerja adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di sarana 

pelayanan kesehatan dasar; 

 
 Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kinerja Jumlah Bangunan Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan 

Posyandu) Yang Mendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 75%, Tahun 2013 

sebesar 75% dan di tahun 2014 sebesar 80% dan di tahun 2015 target sebesar 80 %, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100% tahun 2013 indikator kinerja 100% 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100% dan di tahun 2015 indikator kinerja 

mencapai 100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu SDM Kesehatan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 yang dilakukan 

menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegitan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016. 

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capain sasaran kinerja Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah sebagai berikut : 
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Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 berdasarkan pembobotan adalah sebagai berikut : 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari 

bayi- balita sampai dewasa serta terselenggaranya 

pelayanan kesehatan dan KB yang mudah, murah, 

berkualitas 

 

 

     

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang 

nyaman dan terjaga 

      

3. Meningkatkan  ketersediaan obat di sarana 

pelayanan kesehatan 

      

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan  

      

 

3.2. Akuntabilitas Keuangan 

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2014, 

dibiayai dari berbagai sumber anggaran antara lain APBD Kota, Dana Alokasi Khusus bidang 

kesehatan yang kesemuanya bersatu di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran bersumber 

APBD Kota. 

 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN DANA 2015 

 
  

  
TARGET REALISASI 

1 2 4 5 6 

sasaran 
:              
Meningk
atkan 
kualitas 
hidup 
masyara
kat mulai 
dari bayi-
balita 
sampai 
dewasa 
serta 
terseleng
garanya 
pelayana
n 
kesehata
n  dan 
KB yang 
mudah, 
murah, 
berkualit
as              

  Indikator Sasaran : PROGRAM     

1 Cakupan Kunjungan 
Ibu Hamil K4 

Peningkatan Keselamatan 
Ibu    Melahirkan dan Anak 

  
  

2 Cakupan komplikasi 
kebidanan yang 
ditangani 

KEGIATAN   

  

3 Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang 
memiliki kompetensi 
kebidanan (Jampersal) 

Supervisi fasilitatif 
pelayanan ibu hamil, ibu 
bersalin, pelayanan nifas 
dan bayi baru lahir 

 35.139.000,-       30,639,000  

 Pengembangan audit 
maternal Perinatal 

20.649.000,- 
       

20,649,000  

4 Cakupan Pelayanan 
Nifas (KN 1) 

Training penanganan 
komplikasi kebidanan bagi 
bidan 

24.959.000,- 
       
21,391,000  

  5 Cakupan neonatus 
dengan komplikasi 
yang ditangani 

    

  

  

6 Angka kematian bayi 
per 1000 kelahiran 
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hidup 

  

7 Angka Kematian ibu 
melahirkan per 1000 
melahirkan hidup 

    

  

  
8 Cakupan kunjungan 

bayi 
    

  

    Indikator Sasaran PROGRAM     

  

9 Cakupan pelayanan 
anak Balita 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Anak Balita 

        
30,261,000  

       
29,061,000  

  

10 Persentase petugas 
Puskesmas yang 
mendapat TOT 
pendekatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kesehatan 
Ibu, BBLR dan 
anak/KIBBLA 

Sosialisasi teknis 
pendekatan pemberdayaan 
masyarakat untuk 
kesehatan ibu, BBLR dan 
anak/KIBBLA bagi petugas  

        
30,261,000  

       
29,061,000  

  

11 Angka kematian balita 
per 1000 KH 

    

  

    Indikator Sasaran : PROGRAM      

      Perbaikan Gizi Masyarakat     

12 Cakupan Pemberian 
Makanan Pendamping 
ASI pada anak usia 6-
24 bulan 

KEGIATAN :     

 Pemberian Makanan 
Tambahan bagi Balita gizi 
kurang 

       
217,681,000  

     
223,038,000  

13 Persentase balita 
kurang gizi yang 
mendapat makanan 
tambahan dan vitamin  

Penjaringan Kesehatan 
Anak Sekolah SD/MI 

        
51,296,000  

       
51,296,000  

     

  

14 Jumlah anak sekolah 
yang mendapat 
pemeriksaan 
gimul,mata, status gizi, 
dan telinga  

Deteksi Tumbuh Kembang 
Balita         (DDTKB) dan 
Anak Pra Sekolah 
(TK/PAUD) 

        
68,660,000  

       
68,660,000  

15 Cakupan Penjaringan 
siswa SD dan 
setingkat 

Penata Laksanaan Kasus 
gizi buruk 

        
20,560,000  

       
20,560,000  

  16 Cakupan Balita gizi 
buruk mendapat 
perawatan 

    

  

  17 Jumlah balita gizi 
buruk 

    

  

  18 Persentase Penurunan 
Angka Balita Gizi 
Buruk 

    

  

  20 Persentase Balita 
Bertubuh Pendek 

    

  

  21 Persentase Penurunan 
Angka Balita Gizi 
Kurang 

    

  

      PROGRAM      

    Indikator Sasaran : Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

       
916,215,000  

     
733,699,000  
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  22 Cakupan kelurahan 
Universal Child 
Immunization 

Kegiatan :   

  

    Sosialisasi imunisasi untuk 
anak sekolah 

          
7,906,000  

         
7,906,000  

      Monitoring, evaluasi dan 
validasi data imunisasi 

          
4,612,000  

         
4,612,000  

  23 Angka Diare Pada 
Balita  

Monitoring, evaluasi dan 
validasi data diare dan 
ISPA 

          
7,550,000  

         
7,550,000  

  24 Angka Kesembuhan 
TB Paru 

Sosialisasi Penyakit PD3I 
(Penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi) 

        
11,555,000  

       
11,555,000  

  25 Angka Penderita DBD `Pengadaan alat dan 
bahan laboratorium 

        
28,000,000  

       
28,000,000  

    Pemeriksaan dan 
identifikasi penyakit TB 
Paru 

        
36,625,000  

       
35,800,000  

  26 Prevalensi HIV/AIDS Monitoring dan evaluasi 
data TB Paru 

          
8,084,000  

         
8,084,000  

  27 Rumah/Bangunan 
Bebas Jentik Nyamuk 
Aedes  

Penyemprotan/fogging 
sarang nyamuk 

       
298,175,000  

     
146,712,000  

  28 Terlaksananya 
sosialisasi 
pemberantasan 
sarang nyamuk di 
lingkungan 

Peningkatan kapasitas 
kader Jumantik 

       
281,920,000  

     
281,920,000  

  29 Terlaksananya 
sosialisasi 
penanggulangan 
penyakit potensial 
wabah 

Penyelidikan epidemiologi 
penyakit potensial wabah 
dan surveilance aktif rumah 
sakit 

        
13,750,000  

         
8,242,000  

  30 Persentase calon haji 
yang mendapat 
pemeriksaan 
kesehatan  

Pemeriksaan kesehatan 
haji 

        
46,389,000  

       
21,669,000  

    Kampanye pencegahan 
penularan HIV/AIDS 

melalui gerak jalan sehat 

       
142,600,000  

     
142,600,000  

    Monitoring, evaluasi dan 
validasi data kesehatan 
haji 

          
3,690,000  

         
3,690,000  

  31 Cakupan penemuan 
dan penanganan 
penderita penyakit : 

sosialisasi penyakit 
potensial wabah 

        
11,039,000  

       
11,039,000  

  - Acute    Flacid 
Paralysis (AFP) rate 
100.000 penduduk 
usia   < 15 Tahun 

sosialisasi kesehatan haji           
8,955,000  

         
8,955,000  

    Sosialisasi penyakit infeksi 
menular seksual bagi 
petugas Puskesmas 

          
5,365,000  

         
5,365,000  
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  - Cakupan Balita 
dengan pneumonia 
yang ditangani 

    

  

  - Persentase Penemuan 
Pasien Baru TB BTA 
Positip 

    

  

  - Penderita DBD yang 
ditangani setiap tahun 

    

  

  - Penderita diare pada 
Balita yang ditangani 

    

  

    Indikator Sasaran : PROGRAM      

  32 Meningkatnya 
kunjungan dan 
cakupan pelayanan 
kesehatan dasar bagi 
penduduk miskin 
(kuratif dan preventif) 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

  

  

      Kegiatan :     

      Peningkatan pelayanan 
dan penanggulangan 
masalah kesehatan 

    
6,467,610,355  

  
6,041,455,861  

      Siaga P3K         
27,015,000  

       
26,307,000  

      Kunjungan pelayanan 
perawatan kesehatan ke 
institusi sosial 

        
29,500,000  

       
29,500,000  

  33 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan jiwa 

Sosialisasi gangguan 
kesehatan jiwa bagi 
masyarakat  

        
16,560,000  

       
16,560,000  

  34 Persentase bayi yang 
mendapat ASI 
eksklusif dan Inisiasi 
Menyusui Dini 

Sosialisasi 
penatalaksanaan ASI 
eksklusif dan inisiasi 
menyusui dini bagi bidan 

        
11,407,000  

         
9,757,000  

      Pemeriksaan gimul, 
mata,status gizi dan telinga 
pada anak sekolah 

        
60,550,000  

       
60,550,000  

  

    Bimbingan teknis ke 
sarana pelayanan 
kesehatan negeri dan 
swasta 

          
5,900,000  

         
5,380,000  

  

35 Jumlah masyarakat 
yang mendapat 
sosialisasi penyakit 
jantung, hipertensi, 
dan diabetes 

Sosialisasi penyakit 
jantung, hipertensi dan 
diabetes 

        
27,044,000  

       
27,044,000  

Sasaran 
II : 

  Indikator Sasaran : PROGRAM    

  

Meningk
atnya 
Kualitas 
Lingkung
an Hidup 
yang 
nyaman 
dan 
terjaga 

36 Jumlah Posyandu Aktif Promosi Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan Kesehatan 

    
1,152,681,000  

  
1,158,681,000  

37 Cakupan 
desa/kelurahan siaga 
aktif 

Kegiatan :   
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  38 Persentase Posyandu 
Purnama dan Mandiri 

Pertemuan kader Pos 
Kesehatan Kelurahan 

       
562,460,000  

     
568,460,000  

  39 Persentase rumah 
tangga dengan PHBS 

      

  40 Rumah tangga dengan 
rumah sehat 

Mobilisasi Posyandu         
473,320,000  

     
473,320,000  

      Lomba dalam rangka 
peringatan Hari Kesehatan 
Nasional 

        
58,360,000  

       
58,360,000  

      Sosialisasi pencegahan 
HIV/AIDS pada anak 
sekolah 

        
44,300,000  

       
44,300,000  

      Sosialisasi program 
pengendalian penyakit 
tidak menular lintas 
program 

          
8,555,000  

         
8,555,000  

      Sosialisasi program 
imunisasi bagi petugas 
imunisasi bidan kelurahan 
dan bidan koordinator 

          
5,686,000  

         
5,686,000  

    Indikator sasaran : PROGRAM     

  Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

  

  

 
 
 

 Kegiatan : 

    

  Inspeksi sanitasi TTU, 
TP2M, TP3 dan kandang 
ternak 

        
10,960,000  

       
10,960,000  

41 Persentase Rumah 
Tangga yang memiliki 
jamban sehat 

Sosialisasi Kota Sehat        
174,600,000  

     
174,175,000  

42 Rumah Tangga 
mengakses Air Bersih 

Peningkatan kapasitas 
petugas klinik sanitasi di 
Puskesmas 

        
12,220,000  

       
12,220,000  

  

  

  

  

Sasaran 
III : 

  Indikator Sasaran : PROGRAM   

  

Meningk
atnya 
ketersedi
aan obat 
di sarana 
Pelayana
n 
Kesehat
an 

43 Ketersediaan obat dan 
Vaksin sesuai dengan 
kebutuhan 

Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

    
1,423,968,000  

  
1,316,715,300  

    Kegiatan :     

44 Cakupan pemberian 
vaksinasi bagi balita 
dan anak sekolah 

Pengadaan obat dan 
perbekalan Kesehatan 

       
250,000,000  

     
249,945,000  

  45 Persentase 
ketersediaan obat dan 
perbekalan kesehatan 

Pengadaan obat -obatan 
pelayanan kesehatan 
dasar (DAK Farmasi) 

       
300,000,000  

     
299,937,600  
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  46 Ketersediaan obat dan 
perbekalan pada saat 
dan pasca bencana 

peningkatan pengelolaan 
Obat di IFK 

       
123,968,000  

     
123,194,500  

  47 Persentase 
ketersediaan barang 
pengaman kualitas 
obat 

Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Instalasi Farmasi Kota dan 
Jaringannya (DAK 
Farmasi) 

       
750,000,000  

     
643,638,200  

  48 Persentase instalasi 
farmasi yang 
memenuhi stándar 
Kementerian 
Kesehatan 

    

  

49 Ketersediaan  alat-alat 
farmasi yang 
memenuhi standard   

  

  

    Indikator Sasaran : Program     

  50 Cakupan pengujian 
makanan dan 
minuman yang 
mengandung BTP 
(Bahan Tambahan 
Pangan) 

Pengawasan Obat dan 
Makanan 

        
52,205,000  

       
38,910,000  

    Kegiatan : 

  

  

    Sosialisasi sertifikasi 
keamanan pangan 

          
4,605,000  

                 0-    

      pengujian bahan tambahan 
pangan pada pangan 
olahan 

        
47,600,000  

       
38,910,000  

    Indikator Sasaran : Program     

      Pelayanan Penduduk 
Miskin 

    
6,816,452,425  

  
6,749,245,750  

  51 Meningkatnya 
kunjungan dan 
cakupan pelayanan 
kesehatan dasar bagi 
penduduk miskin 
(kuratif dan preventif) 

Pelayanan Jamkesda     
6,673,247,425  

  
6,628,203,250  

  52 Persentase cakupan 
pengobatan 
masyarakat miskin di 
luar Jamkesmas 
(Jamkesda) 

Pelayanan Pengantaran 
pasien miskin ke unit 
rujukan 

        
26,415,000  

         
4,252,500  

  53 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
Masyarakat Miskin 
(yang berobat) 

 

        
56,140,000  

       
56,140,000  

  54 Persentase 
masyarakat miskin 
yang memiliki kartu 
Jamkesmas dan 
jamkesda 

 

        
60,650,000  

       
60,650,000  
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  55 Jumlah penduduk 
miskin yang mendapat 
pelayanan operasi 
katarak 

Pelayanan operasi katarak   

  

  56 Jumlah penduduk 
miskin yang mendapat 
pelayanan sunatan 
massal 

Pelayanan Sunatan  Masal   

  

Sasaran 
IV 

  Indikator Sasaran : Program   

  

Meningk
atnya 
akses 
mesyara
kat 
terhadap 
pelayana
n 
kesehata
n 

57 Jumlah puskesmas 
yang sudah memenuhi 
standar Kementerian 
Kesehatan 

Pengadaan , peningkatan 
dan perbaikan sarana dan 
prasarana 
puskesmas/puskesmas 
pembantu dan jaringannya 

    
2,900,000,000  

  
2,885,632,000  

  

  Kegiatan :   

  

  

  Rehabilitasi sedang berat 
Puskesmas (DAK PD) 

    
2,900,000,000  

  
2,885,632,000  

  

      

  

    

      

  58 Jumlah puskesmas 
yang memberikan 
pelayanan kesehatan 
sesuai Standar 
Pelayanan Minimal 

    

  

  59 Jumlah bangunan 
sarana kesehatan 
(puskesmas, pustu, 
dan posyandu) yg 
mendukung pelayanan 
kesehatan 

    

  

    Indikator Sasaran : Program   
  

  

60 Jumlah Puskesmas 
yang menerapkan 
Sistem Informasi 
Kesehatan 

Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

        
63,180,000  

       
62,995,000  

      Kegiatan     

      Penyusunan Profil 
Kesehatan 

        
28,760,000  

       
28,760,000  

      Monitoring, evaluasi dan 
pelaoran pembangunan 
kesehatan 

        
12,000,000  

       
12,000,000  

      Penyusuna Indeks 
Kesehatan Masyarakat 
(IKM) 

        
22,420,000  

       
22,235,000  
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    Indikator sasaran Program     

    Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

  

  

      Kegiatan     

  61 Terpilihnya dokter dan 
tenaga kesehatan 
teladan lainnya 

Pemilihan dokter dan 
paramedis teladan 

        
25,890,000  

       
25,890,000  

            

      Pelatihan teknis 
pengelolaan data 
Puskesmas 

        
12,910,000  

       
12,910,000  

      Pelatihan BCLS - BTLS         
81,458,000  

       
81,458,000  

    Indikator Sasaran : Program :     

  62 Persentase  pelayanan 
kesehatan lansia  

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Lansia 

        
65,250,000  

       
57,750,000  

  63 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan usia lanjut 

Pembinaan dan 
Penggerakan Kader 
Posyandu Lansia 

        
65,250,000  

       
57,750,000  

  64 Angka Usia Harapan 
Hidup       
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian 

sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Beberapa 

hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2015 adalah 

sebagai  berikut : 

a. Program/ kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan pencapaian sasaran   

 jangka pendek yang telah ditetapkan 

b. Dalam pencapaian jangka menengah dan panjang, perlu dilaksanakan     

 kegiatan yang lebih fokus pada pencapaian sasaran yang berkelanjutan 

c. Realisasi program kegiatan dari masing-masing kegiatan yang terlaksana   

 dengan pencapaian 100% 

d. Dari 64 indikator sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dengan  

kategori memuaskan sebanyak 88.9%, sangat baik sebanyak 1,85%, cukup baik 

3,7%, agak kurang 1,85%, kurang 3.7%. 

e. Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran, antara lain  

keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/ kegiatan, baik 

dalam hal pencatatan/ pelaporan maupun pelaksanaan program/ kegiatan yang 

berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam mendapatkan hasil yang valid 

dan realibel, selain itu masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam 

upaya peningkatan pemberdayaan di masyarakat dalam menjamin sinergisitas 

pembangunan di tengah masyarakat khususnya di bidang kesehatan. 

Berdasarkan hasil analisa dari capaian sasaran strategis, selanjutnya dapat 

dirumuskan beberapa langkah yang harus diambil kedepan dalam upaya peningkatan kinerja 

untuk tahun berikutnya, di antaranya : 

1. Perencanaan program dilakukan secara menyeluruh, sehingga program kegiatan 

yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pencapaian indikator 

kinerja, yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dinas kesehatan   

2. Peningkatan peranserta para pemangku kepentingan dalam menjamin dukungan 

pelaksanaan program/ kegiatan untuk menghasilkan pencapaian keluaran yang 

maksimal 

Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan 

langsung pada masing-masing pemegang program di institusi kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 


