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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP), maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun 

suatu rencana stratejik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh 

instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, serta 

melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana tersebut 

dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan 

keluaran utama dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) merupakan suatu system yang membentuk suatu siklus yang 

dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran instansi yang 

akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan stratejik instansi. 

Seterusnya lebih terperinci dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan  

(RKT), yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan 

Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; 

menganalisa, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data 

kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja instansi pada periode tahun 

berikutnya. 

Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai 

Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006 

tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten 

Bintan.  
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 

2005 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bintan, Dinas Kesehatan yang sebelumnya dibentuk 

melalui Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan  berubah menjadi Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah tersebut pada Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 5, Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan 

kesehatan dan keluarga berencana. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan dan 

keluarga berencana; 

b. Penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan kesehatan dan 

keluarga berencana; 

c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan dan 

keluarga berencana;  

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 

e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 

 

1.2 SUSUNAN ORGANISASI 

 

Dalam menjalankan fungsinya Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 Tanggal 12 Desember 

2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan, 

terdiri dari : 

1. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 
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2. Bagian Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Penyusunan Program 

(urusan perencanaan dan sistem informasi kesehatan) dan Sub Bagian 

Umum (urusan kepegawaian dan keuangan). 

3. Bagian Pelayanan Kesehatan, yang membawahi Seksi Pelayanan 

Kesehatan Dasar dan Rujukan, Seksi Farmasi makanan dan minuman 

serta Seksi Sarana dan Prasarana. 

4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, yang membawahi 

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit serta Seksi 

Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit. 

5. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan, yang 

membawahi Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Promosi 

Kesehatan. 

6. Bidang Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, yang membawahi 

Seksi Kesehatan Keluarga, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak serta Seksi 

Pembinaan dan Pengendalian KB. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2008 

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan 

perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar 

yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi 

kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran 

serta, pemerataan dan berkeadilan. 

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur 

untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan 

tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu 
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diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada 

pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai nilai 

akuntabilitas menuju good governance.  

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. 

Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja 

sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini 

sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur 

kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil 

yang diproleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika 

ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran yang 

tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk 

pengumpulan data yang tepat dan akurat. 

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya 

perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari 

administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran 

incremental budgeting system seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan 

budget line system harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran 

saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan 

berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (LAKIP) ini 

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan 

kepada semua iinstansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai 

bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang 

dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Esensi dari SAKIP bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan merupakan impelementasi sistem pengendalian 
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manajemen sektor publik di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan. Sistem pengendalian ini merupakan 

infrastruktur bagi manajemen pemerintahan  untuk memastikan bahwa 

visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan telah  dapat dipenuhi melalui implementasi strategis 

pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, 

siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang 

mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Secara selaras setiap 

tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam 

rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem 

pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh 

mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yang berhasil diperoleh. Pada 

setiap akhir periode pelaksanaan progran/kegiatan, capaian kinerja yang 

berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam 

wujud Laporan  Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (LAKIP). 

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan memiliki dua fungsi utama. 

Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

sarana bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh 

stakeholder (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat). Kedua, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana 

evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa 

datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut pada dasarnya merupakan 
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cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 

oleh setiap instansi Pemerintah. 

Dengan demikian maksud dan tujuan penyususnan dan 

penyampaian LAKIP Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan Tahun 2008 mencakup hal hal sebagai berikut : 

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, 

menjadikan LAKIP 2008 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan atas capaian 

kinerja yang berhasil diproleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 

2008. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai 

sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada 

Tahun 2008. 

b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, 

menjadikan LAKIP 2008 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja 

manajemen oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Bintan bagi  upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap 

celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan 

masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008, 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I.   Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan serta uraian singkat 

mengenai mandat yang telah dibebankan kepada Dinas Kesehatan 
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dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan (gambaran umum 

tugas pokok dan fungsi). 

Bab II.  Rencana Strategik 

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana 

Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini, dipaparkan 

mengenai gambaran singkat sasaran yang ingin diraih Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan  pada tahun 

2008 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, 

tujuan sasaran strategik, serta cara pencapaian tujuan dan 

sasaran. 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja 

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya 

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, 

hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. 

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara 

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk 

analisis mengenai capaian indikator kinerja efisiensi. 

Bab IV.  Penutup 

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan 

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan 

dengan kinerja instansi yang bersangkutan. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2005 s/d 2009. 
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2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008. 

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008. 

4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008. 
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BAB II  

RENCANA STRATEGIK 

 

2.1. RENCANA STRATEGIK 

 

Rencana strategik instansi Pemerintah merupakan langkah awal 

dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara 

keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu 

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Nasional maupun 

global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan 

visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan 

perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan 

Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota instansi 

dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun 

operasional dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran 

keberhasilan/ kegagalannya. 

Rencana strategik berkedudukan dan berfungsi antara lain 

merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala 

Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 3 (tiga) atau 5 (lima) 

tolok ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), 

serta manfaat (benefits) dan dampak (impacts).  

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi 

yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan 

dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi berdasarkan 

hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi 

spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan 
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misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi 

yang lebih operasional dalam bentuk strategi.  

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana 

strategik, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana 

dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja 

merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator 

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana 

kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan 

penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi 

instansi Pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. 

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, 

program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi 

informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan 

program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, 

dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian 

tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana 

strategiknya.  

Rencana Strategi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang 

ditetapkan 5 (lima) tahun sekali yaitu mulai ditetapkan pada tahun 2005 

sampai dengan tahun 2009. 

 

2.1.1.  Visi  

 

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut 

kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat 

berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta 

produktif (LAN-RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu 

gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita 

dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. 
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Dalam konteks ini untuk tercapainya peningkatan mutu dan 

produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

yang dikenal dengan Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bintan 

adalah ”Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bermutu Yang Merata 

dan terjangkau Menuju Kabupaten Bintan Sehat 2010 “.  

Harapan berdasarkan Visi tersebut dijelaskan bahwa tujuan akhir 

yang ingin dicapai pada jangka waktu lima tahun kedepan atau pada akhir 

2010 adalah terwujudnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

keluarga berencana bermutu yang merata di seluruh wilayah Kabupaten 

Bintan, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka 

pencapaian derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya menuju 

Kabupaten Bintan Sehat. 

Tercapainya Visi Kabupaten Bintan Sehat ikut menjadi faktor 

pendukung bagi tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Bintan  yaitu : 

 

“LAYAR TERKEMBANG MENUJU KABUPATEN BINTAN 2010 

YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA” 

 

2.1.2.  Misi  

 

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi 

yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, 

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan serta hasil yang 

akan diperoleh di masa yang akan datang.  
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Adapun yang menjadi misi Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan  untuk mewujudkan visi Kabupaten Bintan 

Sehat adalah : 

1) Meningkatkan dan memantapkan Manajemen dan Kinerja serta Mutu 

Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana di Semua tingkat 

administrasi /strata dan unit-unit pelayanan. 

2) Meningkatkan dan Mengembangkan Promosi Kesehatan dan 

Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat 

3) Meningkatkan Kinerja dan Memperkuat upaya-upaya pengendalian 

penyakit dan mewujudkan lingkungan sehat, serta penanggulangan 

masalah gizi masyarakat. 

4) Meningkatkan kualitas Sistem Informasim Kesehatan. 

5) Memantapkan kemitraan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. 

 

2.1.3. Tujuan  

 

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan 

pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. 

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan 

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Selain itu tujuan 

tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. 

Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, 

program dan kegiatan guna merealisasikan misi (LAN-RI, 2003:9). 

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi 

dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan 

memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) 

dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal 

maupun global. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi 

tujuan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan 

sebagai berikut : 

1) Upaya peningkatan kesehatan ( Promotif)  

2) Upaya pencegahan penyakit ( Preventif) 

3) Upaya Pengobatan penyakit ( Kuratif) 

4) Upaya pemulihan penyakit ( Rehabilitatif )  

5) Terwujudnya pelayanan prima,merata dan terjangkau; 

 

2.1.3. Sasaran Strategik 

 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam 

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, 

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran 

adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan 

pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu 

disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. 

Dengan demikian sasaran strategik merupakan sesuatu yang akan 

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan 

dan alokasi sumber daya satuan kerja dalam kegiatan atau operasional 

satuan kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, maka satuan kerja Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan menetapkan 5 

(lima) sasaran sebagai berikut : 

1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

2) Terwujudnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peran 

serta masyarakat  dalam upaya kesehatan. 
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3) Terwujudnya peningkatan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya. 

4) Terwujudnya pembangunan daerah yang tidak memberi dampak 

negatif terhadap kesehatan masyarakat luas. 

5) Terwujudnya penggalangan kemitraan dan segenap potensi daerah 

 

2.1.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

 

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah 

selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai 

(bagaimana). Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi  

penetapan kebijakan, program dan kegiatan. 

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait 

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan 

petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar 

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, 

tujuan, misi dan visi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan 

nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  

Sebagaimana telah disebutkan kebijakan merupakan ketentuan 

yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan 

aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan 

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, adapun kebijakan 

yang telah ditetapkan tersebut, meliputi ; 

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 

peningkatan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan, 

peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 
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pembantu (pustu), pondok bersalin desa (polindes), penyediaan obat-

obatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) di puskesmas, pembinaan 

farmamin, pelayanan kesehatan keluarga miskin, kesehatan keluarga 

dan usia lanjut serta pembinaan dan penyuluhan program keluarga 

berencana. 

2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promosi 

kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat, 

pelayanan usaha kesehatan sekolah, pembinaan posyandu, 

peningkatan status gizi masyarakat terutama kelompok rentan (bayi, 

balita dan ibu hamil). 

3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya 

penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak 

menular terutama yang berbasis lingkungan, termasuk pelaksanaan 

imunisasi, surveylans epidemologi dan penyehatan lingkungan. 

4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan kesehatan 

melalui peningkatan manajemen kesehatan mulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian 

secara terpadu dan berkesinambungan, termasuk penyusunan laporan 

tahunan dan profil kesehatan. 

5) Mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin 

terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan 

kesehatan melalui pelaksanaan subsidi silang dan JPKM. 

6) Pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan 

peran serta swasta dalam upaya kesehatan masyarakat. 

 

Adapun program sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan dengan beberapa unit pelaksana tugas lainnya, dalam 
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rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 15 (lima belas) 

program yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, sebagai 

berikut : 

1) Pelayanan administrasi perkantoran. 

2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3) Peningkatan disiplin aparatur 

4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

6) Obat dan perbekalan kesehatan 

7) Upaya kesehatan masyarakat 

8) Pengawasan obat dan makanan 

9) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

10) Perbaikan gizi masyarakat 

11) Pengembangan lingkungan sehat 

12) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

13) Peningkatan kesehatan keluarga 

14) Manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 

15) Keluarga Berencana 

 

Rencana strategik yang mencakup visi, misi, tujuan, uraian 

sasaran, indikator sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran 

tertuang dalam Lampiran I : Rencana Strategik Tahun 2005-2009. 

 

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN  

Perencanaan strategik atau dokumen yang dipersamakan 

dengannya yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang 

bersangkutan. Rencana kinerja dimaksud menjabarkan sasaran dan 
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program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan 

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2004. 

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan 

dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja 

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran 

dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di lingkungan Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan untuk mencapainya 

dalam tahun yang bersangkutan. 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi 

mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, 

indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan 

beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu 

dokumen RKT juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan 

dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

setiap Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan. 

RKT dimaksud meliputi sasaran, indikator kinerja sasaran, program, 

kegiatan, indikator kinerja kegiatan (meliputi indikator input, output, dan 

outcomes). Penetapan indikator-indikator ini  didasarkan pada perkiraan 

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan 

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan 

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.  

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil 

capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu 

program atau sumber dana akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi, 

dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat 

dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan 
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terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai 

hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. 

Apalagi pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan pada Tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang 

berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh 

karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau 

memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan pada satu tahun anggaran sampai pada 

tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau 

kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu 

tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang dari program itu.  

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Startegik atau 

dokumen yang dipersamakan dengannya untuk Tahun Anggaran 2008, 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan telah 

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2008, selanjutnya 

telah dibreakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Berdasarkan uraian di atas, DPA tersebut dan perubahannya 

merupakan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan untuk tahun 2008 yang disusun dengan memperhatikan 

sasaran yang telah ditetapkan, meliputi : 

 

2.2.1. Penetapan Sasaran Strategik  

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan telah 

mengidentifikasi 5 (lima) sasaran startegik yang ingin dicapai pada tahun 

2008. Untuk setiap sasaran startegik yang ada, selanjutnya diidentifikasi 

indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian 

sasaran. Sasaran-sasaran strategik beserta indikator kinerjanya 

dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator, antara lain : 
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1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, dengan indikator program sebagai berikut ; 

a. Teralisasinya peningkatan sarana dan fasilitas pelayanan 

kesehatan 60%. 

b. Tersedianya obat-obatan yang bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat 155 item. 

c. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 9 

Praktek Swasta, 8 Rumah Bersalin, 22 Balai Pengobatan dan 28 

Tempat Pelayanan  Masyarakat. 

d. Meningkan cakupan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) 

60%. 

e. Meningkatnya cakupan pelayanan keluarga berencana 18.328 

Pasangan Usia Subur (PUS). 

2) Terwujudnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

masyarakat dalam upaya kesehatan, dengan tingkatan indikator 

sebagai berikut : 

a. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara 

berkesinambungan pada masyarakat 80%. 

b. Meningkatnya promosi PHBS 40%. 

c. Anak sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan 40%. 

d. Strata posyandu purnama minimal 80%. 

3) Terwujudnya peningkatan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya dengan tingkatan indikator sebagai 

berikut : 

a. Peunurunan angka kesakitan, Anual Parasit Insiden 3/1000 

penduduk, Anual Malaria Insiden 20/1000 penduduk, Insiden Rate 

DBD < 1/1000, Case Fatality Rate DBD < 0.5%, Insiden Rate TBC 

<0.8% dan Insiden HIV AIDS < 1/10.000. 
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b. Meningkatkan sarana sanitasi dasar, kebersihan lingkungan dan 

tempat-tempat umum 60%. 

c. Terwujudnya desa dan kecamatan sehat secara aktif dan 

berkesinambungan 80%. 

d. Penurunan angka kematian bayi <40/1000 kelahiran, balita 

<20/1000 dan ibu <225/100.000. 

e. Peningkatan status gizi Kurang Eenergi Protein pada bayi <3%, 

Kurang Eenergi Protein pada balita <10%, Kurang Eenergi Kronis 

pada ibu hamil <10%, anemia gizi besi ibu hamil <20% dan 

anemia gizi besi pekerja wanita <10%. 

4) Terwujudnya pembangunan daerah yang tidak memberi negatif 

terhadap kesehatan masyarakat luas, dengan tingkatan indikator yaitu 

meningkatkan informasi dan pendataan cakupan pelayanan dan hasil 

capaian pembangunan kesehatan, monitoring, evaluasi pelaksanaan 

kegiatan/program 60%. 

5) Terwujudnya penggalangan dan seganp potensi daerah, dengan 

tingkatan indikator yaitu meningkatkan peran serta masyarakat 

termasuk sektor swasta untuk berperan aktif dan berkontribusi secara 

nyata dalam pembangunan kesehatan 60%. 

 

2.2.2. Penetapan Program 

Berdasarkan strategi pencapaian tujuan sebagaimana tercantum 

dalam rencana strategik (renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana serta sasaran yang ditetapkan, program-program yang 

ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan 

bidang satuan kerja yang diidentifikasikan akan dilaksanakan dalam tahun 

2008, yaitu sebanyak 15 program. 
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2.2.3. Penetapan Kegiatan 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana telah menetapkan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masing-masing program 

yang akan dilaksanakan, agar sasaran startegik yang telah ditetapkan 

dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan, pada tahun 2008 telah 

ditetapkan kegiatan sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan. 

 

2.2.4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan 

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada 

akhir suatu periode tertentu. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 

akan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang meliputi 

indikator kinerja inputs, outputs dan outcomes. 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

untuk tahun 2008, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008. 

Adapun 52 (lima puluh dua) kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2008, sebagai berikut : 

1) Penyediaan jasa surat menyurat 

2) Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik 

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

5) Penyediaan alat tulis kantor 

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

8) Penyediaan bahan logistik 

9) Penyediaan makanan dan minuman 

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

11) Rapat-rapat, koordinasi, asistensi dan pengawasan dalam daerah 
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12) Pengadaan peralatan gedung kantor 

13) Pengadaan sarana prsarana 

14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

16) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

17) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

18) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

19) Penyusunan rencana kerja, monitoring evaluasi dan pelaporan 

kegiatan 

20) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

21) Pembinaan bagi pengobatan tradisional dan pelaksana pelayanan 

kesehatan swasta 

22) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya  

23) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya 

24) Peningkatan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan 

25) Pelayanan pasien rawat inap 

26) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

27) Peningkatan promosi kesehatan dan pengembangan media promosi 

kesehatan 

28) Pelayanan dan pengembangan UKS 

29) Revitalisasi operasional posyandu dan pengembangan TOGA/UPGK 

30) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 

31) Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A, 

Kekurangan Zat Gizi Mikro. 

32) Sosialiasi kebijakan lingkungan sehat 

33) Pengawasan kualitas air dan lingkungan 

34) Peningkatan dan pemantapan penyelenggaraan akselerasi desa sehat 

35) Peningkatan upaya penyehatan lingkungan daerah wisata 



23 

36) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TBC) 

37) Pelayanan klinik IMS 

38) Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria 

39) Pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis 

40) Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD 

41) Peningkatan imunisasi 

42) Peningkatan surveilance, epidemiologi dan penanggulangan 

wabah/KLB 

43) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi) 

44)  Peningkatan pelayanan kesehatan remaja 

45) Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut 

46) Penyusunan dan evaluasi kewenangan SPM bidang kesehatan di 

Kabupaten Bintan 

47) Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan 

kesehatan 

48) Penunjang kegiatan operasional dan adm DAK 

49) Peningkatan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan (DAK) 

50) Pendamping DAK bidang kesehatan 

51) Peningkatan dan pemantapan penataan organisasi dan kelembagaan 

Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan 

52) Orientasi tim keluarga berencana keliling (TKBK) 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 PENGUKURAN KINERJA 

 

3.1.1. Metode Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi sebagai berikut : 

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja, digunakan rumus : 

Realisasi 

Capaian indikator kinerja  =  ---------------------- x 100 % 

Rencana 

 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja, digunakan rumus : 

      Rencana – (Realisasi – Rencana) 

Capaian indikator kinerja = --------------------------------------- x 100 % 

      Rencana 

 

Atau : 

(2 x Rencana) - Realisasi 

Capaian indikator kinerja  =  ------------------------------- x 100 % 

  Rencana 

 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level program. Pengukuran dengan menggunakan indikator 
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kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung 

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan 

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat 

dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih 

independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari 

kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan 

ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate 

outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada 

tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai 

akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator 

keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja 

yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan 

penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.     

 

3.1.2. Hasil Pengukuran Kinerja 

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan 

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. 

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik 

yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan 

yang berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa 

indikator hasil (outcomes) sedangkan indikator manfaat dan dampak 

sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya 

dengan tujuan dan sasaran.  

Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator 

kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan 

indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada 
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perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan 

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan 

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. 

Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan proses sistematis 

dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi 

instansi Pemerintah. 

  

Pengukuran kinerja yang dilakukan, mencakup : 

a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompok kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini 

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). 

b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari 

masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana 

telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana 

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran 

kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan 

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. 

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan 

hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan 

keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, tidak 

terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya 

pengukuran kinerja diakui tidak selalu baik, karena hasil capaian suatu 

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau 

sumber dana akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi 

antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlihat dalam 

pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu 
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kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau 

oleh satu pihak saja. 

Kinerja pelaksanaan tugas program prioritas Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana pada tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang 

berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur 

atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun angggaran 

sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu 

program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu 

lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang dari program tersebut. 

 

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.2.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan merupakan 

pertanggungjawaban Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Kabupaten Bintan atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi 

sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bintan 

Rencana Strategik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2009 telah ditetapkan. Untuk itu sebagai 

tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Unit Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2008, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan masih mempergunakan dokumen renstra dimaksud.  

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis atau 

dokumen yang dipersamakan dengannya untuk Tahun 2008, Dinas 
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Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan telah menyusun 

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2008 yang telah di breakdown 

ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada 

hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu 

tahun beserta perincian penganggarannya. DPA dan perubahannya 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan 

target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan serta telah 

ditetapkan pula tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, DPA dan perubahannya sebagaimana 

tertuang dalam APBD Kabupaten Bintan serta penyempurnaannya 

merupakan Rencana kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bintan untuk tahun 2008 yang disusun dengan memperhatikan 

sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 5 (lima) sasaran strategis yang 

ingin dicapai.  

Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator 

kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. 

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya dirumuskan 

berdasarkan tingkatan indikator yang meliputi indikator makro, indikator 

strategis Pemerintah Daerah dan indikator mikro baik berupa indikator 

kunci/ultimates outcomes, intermediates outcomes serta immediates 

outcomes bahkan indikator output.   

 

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja 

Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pecapaian indikator kinerja 

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang 

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat 
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dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di 

masa yang akan datang. 

Selain itu dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan pada Tahun 2008, telah dilakukan pula 

efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik 

untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat 

efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai 

output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. 

Selanjutnya telah dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat 

efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan 

hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap setiap 

perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, tidak saja terhadap 

penyebab terjadinya gap akan tetapi juga pada strategi pemecahan 

masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 

Pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan berusaha mewujudkan visinya sebagai 

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bermutu Yang Merata dan 

terjangkau Menuju Kabupaten Bintan Sehat 2010 “.  

Untuk maksud tersebut, dilakukan dengan mewujudkan 5 (lima) 

sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

2. Terwujudnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

peran serta masyarakat  dalam upaya kesehatan. 

3. Terwujudnya peningkatan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya. 

4. Terwujudnya pembangunan daerah yang tidak memberi dampak 

negatif terhadap kesehatan masyarakat luas. 

5. Terwujudnya penggalangan kemitraan dan segenap potensi daerah 
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Selanjutnya sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui 6 (enam) 

kebijakan, 15 (lima belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. 

 

 

3.2.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

 

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

Tujuan kegiatan pada program ini untuk mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang prima, merata dan terjangkau. Untuk 

mempertahankan status kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan 

masyarakat yang diselenggarakan melalui  unit-unit pelayanan 

kesehatan Pemerintah perlu didukung dengan tersedianya obat-obatan 

yang bermutu, jumlah  yang memadai dan harganya relatip terjangkau 

masyarakat, dengan demikian diharapkan kegiatan penyembuhan 

pasien lebih cepat terlaksana, Kegiatan pada Program ini 

memperoleh nilai capaian  99,81 %. Kenapa?????? 

 

2. Upaya kesehatan masyarakat 

Kegiatan pada program ini bertujuan untuk melakukan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat umum dalam bentuk pembinaan 

kelompok masyarakat di puskesmas, pustu, polindes serta tempat 

pelayanan kesehatan swasta. Kegiatan pada program ini 

memperoleh nilai capaian 94,36%. Kenapa?????? 

 

3. Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 

Kegiatan pada program ini bertujuan untuk mewujudkan program 

pembinaan dan pengawasan peredaran obat-obatan, makanan dan 

minuman yang beredar di masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas, 

sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat 

terhadap penyalahgunaan produk obat-obatan, makanan dan minuman 
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yang tidak laik konsumsi, Kegiatan pada program ini memperoleh 

nilai capaian 100% 

 

4. Keluarga Berencana (KB) 

Bertujuan untuk melatih para pengelola program KB di Kecamatan dan 

Desa dalam memberikan pelayanan kepada PUS sehingga PUS dapat 

termotivasi untuk ikut serta dalam ber KB. Kegiatan pada program 

ini memperoleh nilai capaian 100% 

   

5. Peningkatan Kesehatan Keluarga 

Bertujuan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan keluarga, 

khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta 

meningkatkan usia harapan hidup, Kegiatan pada program ini 

memperoleh nilai capaian 98,90%. Nilai capaian tidak mencapai 

100%, karena adanya mutasi eselon IV sehingga biaya perjalanan 

dinas eselon IV tidak dapat digunakan seluruhnya. 

 

6. Pelayanan administrasi perkantoran 

Bertujuan untuk menyediakan administrasi perkantoran sehingga 

kegiatan administrasi dalam berjalan dengan lancar dan baik, bentuk 

kegiatannya seperti penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi, 

sumber daya listrik, administrasi keuangan, jasa kebersihan, alat tulis 

kantor, cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik, logistik 

kantor, makanan dan minuman pegawai, serta biaya rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar daerah. Kegiatan pada program ini 

memperoleh nilai capaian 90,68%. Kenapa?????? 

 

7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Bertujuan untuk melakukan peningkatan dan pemeliharan rutin/berkala 

terhadapa gedung kantor, peralatannya, operasional kendaraan dinas 
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sehingga pelayanan di dalam gedung dapat berjalan optimal. 

Kegiatan pada program ini memperoleh nilai capaian 99,79%. 

Kenapa?????? 

 

8. Peningkatan disiplin aparatur 

Bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) 

dengan menyediakan pakaian dinas harian, kerja, KORPRI dan pakaian 

khusus hari-hari tertentu (pakaian melayu). Kegiatan pada program 

ini memperoleh nilai capaian 87.82%. Kenapa?????? 

 

9. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Tujuan kegiatan pada program ini adalah untuk meningkatkan 

kapasitas sumber daya aparatur (pegawai negeri) dengan melakukan 

bimbingan teknis tentang implementasi undang-undang kepegawaiand 

an kesehatan. Kegiatan pada program ini memperoleh nilai 

capaian 98,47%. Kenapa?????? 

 

10. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

Maksud kegiatan pada program ini adalah menyediakan bahan 

monitoring dan evaluasi dengan melakukan penyusunan Laporan 

Tahunan, LAKIP, Rencana Kinerja Tahunan serta Penyusunan Profil 

Kesheatan dan Standar Pelayanan Minimal. Kegiatan pada program 

ini memperoleh nilai capaian 98,76%. Kenapa?????? 

 

11. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan kegiatan pada program ini adalah meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pemberantasan malaria dan DBD, serta peningkatan 

pelayanan/trias di sekolah dan peningkatan posyandu mandiri. 
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Kegiatan pada program ini memperoleh nilai capaian 98,47%. 

Kenapa?????? 

 

12. Perbaikan Gizi Masyarakat 

Kegiatan pada program ini diharapkan dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kekurangan Gizi, Nilai 

capaian kinerja 97,20%. Nilai capaian tidak mencapai 100%, 

karena adanya mutasi eselon IV sehingga biaya perjalanan dinas 

eselon IV tidak dapat digunakan seluruhnya. 

 

13. Pengembangan Lingkungan Sehat 

Dalam mewujudkan  kegiatan pada program ini  dibutuhkan partisipasi 

setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran 

yang dimainkan pemerintah, tanpa kesadaran masyarakat untuk 

menjaga kebersihan lingkungan dan mengadakan / memanfaatkan 

sarana sanitasi dasar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sulit 

terealisir. Nilai capaian kinerja 93,93%. Kenapa?????? 

 

14. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Tujuan kegiatan pada program ini adalah meningkatkan kekebalan 

anak sekolah, wanita usia subur, bayi terhadap penyakit serta 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang 

disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Nilai capaian 

kinerja 98,85%. Kenapa?????? 

 

15. Manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 

Tujuan kegiatan pada program ini adalah untuk mendukung 

pengelolaan kebijakan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berenacana 

Kabupaten Bintan dengan bentuk kegiatan penyusunan profil 

kesehatan dan SPM bidang kesehatan, pelaksanaan penyusunan 
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manajemen kesehatan serta penyediaan kegiatan penunjang Dana 

Alokasi Khusus sebesar 10%. Kegiatan pada program ini 

memperoleh nilai capaian 99,0%. Nilai capaian tidak mencapai 

100% disebabkan karena adanya sisa kontrak dari pengadaan barang 

dan jasa bersumber dana alokasi khusus. 

 

Dari nilai capaian kinerja yang telah ditentukan, telah ditentutakn 

skala nilai pengukuran serta predikat capaian, yaitu: 

1. Skala nilai pengukuran 85 s/d 100 : predikat capaian sangat baik. 

2. Skala nilai pengukuran 70 s/d <85 : predikat capaian baik. 

3. Skala nilai pengukuran 55 s/d <70 : predikat capaian sedang. 

4. Skala nilai pengukuran 0 s/d <55 : predikat capaian kurang baik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan untuk tahun 2008 telah mencapai kinerja 

93,34% dengan predikat ”sangat baik” dengan skala capaian kinerja 

diantara 85 s.d 100. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)           

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008 

pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2008. 

LAKIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI  

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2008 ”sangat baik” dimana 

pencapaian kinerja kegiatan dari 52 (lima puluh dua) kegiatan belum 

seluruhnya mencapai 100%, akan tetapi semuanya berada pada skala 

”sangat baik”.  


