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1. Persentase 

Keluarga Sehat                                       

14% 8,60%                              61,42 Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH 97,10 per 100.000 KH 108,4 1. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 94,80% 94,80% 16,90 1. FGD pembentukan panitia persalinan √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Konsep bagus, tetapi implementasinya lemah; Minset masyarakat tentang RS pemerintah masih buruk; Perlu adanya data ibu hamil 

yang dapat diakses oleh panitia persalinan.

2. Komunikasi dalam proses health education maupun pada kasus – kasus ibu hamil yang memerlukan rujukan masih kurang baik; 

belum ada dasar – dasar pembentukan panitia persalinan

3. AKB Lumajang hingga 30 Juli 2020 menempati posisi ke-4 se Jatim. Penyebab kematian ibu dan bayi bukan hanya karena faktor 

medis, tetapi juga faktor non medis, diantaranya pengetahuan, pendanaan, budaya, transportasi, dan donor darah.

1. Pembuatan SK Panitia Persalinan; perlunya dasar-dasar pembentukan panitia persalinan; perbaikan pelayanan di 

RS pemerintah.

2. Perlu adanya data ibu hamil yang bisa di akses oleh panitia persalinan, Dasar hukum dan tupoksi, Pembuatan SK 

Panitia Persalinan

3. RT/RW dan perangkat desa diharap lebih cepat tanggap dan merespon saat aad warganya yang akan melahirkan, 

terutama yg lokasinya di elosok desa. Akan dibentuk panitia persalinan di Desa Pandansari Kecamatan Senduro

2. Persentase 

Keluarga Pra Sehat

Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH 9.97 per 1000 KH 93,94 2. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 105,10% 105,10% 2. Pertemuan rutin pokja MPK √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Kurangnya dukungan anggaran desa untuk pembangunan kesehatan '-Kurangnya keterlibatan mahasiswa kesehatan dalam upaya 

peningkatan kesehatan ibu '- Kurangnya sinergitas antar organisasi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung KMPK

2. Daya beli masyarakat menurun di era pandemi yang berpengaruh terhadap status gizi, AKB Lumajang menempati posisi ke 4 se 

Jatim tahun ini, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pandemi covid -19 karena kurangnya sosialisasi.

1. Revitalisasi pokja MPK agar lebih efisien dan pembaharuan SK pokja MPK '- Melibatkan mahasiswa kesehatan 

dalam upaya peningkatan kesehatan ibu'- Mengusulkan di ADD melalui DPM

2. Penggunaan dana dimaksimalkan dengan belanja di E-warung, pengawasan kelompok resiko tinggi harus tetap 

dilaksanakan, survey akan dilaksanakan via digital, kerjasama pendamping PKH dengan KMPK, koordinasi engan 

petugas kesehatan, TNI,Polri untuk memperketat protokol kesehatan

1,081632653 Persentase Balita Stunting 28% 10,63% 37,96 3. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,40% 101,40% 3. Konsolidasi Puskesmas dan RS √ √ Seksi kesga dan gizi Penapisan masih belum clear dengan klaim BPJS, komunikasi pra rujukan belum kuat di FKTP, belum ada SOP atau kriteria untuk 

pasien masuk RS (lewat IGD,poli,atau by pass TPPRI)

Diskusi dengan stake holder terkait penapisan yang belum clear dengan klaim BPJS, advice rujukan dari FKTRL 

ditulis di buku KIA, penguatan tim PONEK untuk semua RS di review kembali, penentuan rujukan harus 

mempertimbangkan 10 T  penapisan, hasil skrining PE positif 2 harus dirujuk ke poli untuk mendapat erapi dari 

SPOG, ada SOP atau kriteria untuk pasien masuk ke RS (IGD,poli, atau by pass TPPRI)

Persentase Desa Siaga Aktif 100% 159% 158,62 4. Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 101,00% 101,00% 4. Pengkajian kasus oleh tim AMN √ √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Belum ada klasifikasi kasus; Kurang kuat nya diagnosa awal di FKTP; belum ada feedback dari RS ke PKM, Fungsi skrining di PKM 

kurang kuat; Informasi di buku KIA kurang lengkap; KIE kurang maksimal

2. Ny” D” Puskesmas Labruk Kidul

- ANC  sudah bagus,tetapi kondisi awal pasien memang sudah buruk

- Masalah muncul saat post op,Hb 4,8 % ada kemungkinan perdarahan abdomen

- Tensi dari awal 220/140 turun di 160/110 menjelang kematian turun menjadi 130/90

- Jika penanganan lebih cepat kemungkinan perdarahan dapat diketahui melalui USG dan palpasi

- Pasien sudah ada diruangan sehingga observasi kurang maksimal

Ny “ SF” Puskesmas Kedungjajang

- Pasien memang sering kontrol ke Sp.Jantung dan disarankan untuk tidak hamil

- Pasien periksa ke RSUD 2x dan ditanyakan kondisi jantung nya, pasien mengatakan kondisi jantungnya baik dan pasien tetap ingin 

melanjutkan kehamilannya

- Kelainan jantung yang bocor,seharusnya tensi susah tinggi.Namun pada saat persalinan tensi akan naik karena terjadi vasokonstriksi

- 

Ny “ S” Puskesmas Senduro

- Ibu Hamil sering periksa di Praktik Mandiri Bidan dan hanya 1 kali ke Puskesmas

- Pasien terdeteksi PE setelah periksa ke Puskesmas

- Bidan desa tidak mengunjungi pasien,hanya mengintruksikan untuk periksa ke Puskesmas lewat kader

- Kurangnya komunikasi jejaring,terutama PPD dan PMB

- Pada kasus ini,sejak bulan februari harus nya diperhatikan lebih karena mengarah ke PE

Prinsip pada PEB,harusnya dapat diterminasi pada usia 34 minggu

3. Bayi datang sudah dalam kondisi lemah, keadaan klinis demam sudah lama, ASI tidak eksklusif, kejang pada malam hari, riwayat 

ibu anemia,KEK,riwayat sakit, ibu melahirkan di rumah dg BBLR, diagnosa asfiksi berat dan gagal nafas

1. Semua keluhan di faskes primer harus konfirmasi dengan dokter Puskesmas; Perbaikan sistem komunikasi 

rujukan; Feedback dari RS ke PKM di tulis di buku KIA; Grading kasus; Terminasi dapat dilakukan pada uk 34 bulan 

pada kasus PE; Perjelas SOP rujukan pasien

2. Ny” D” Puskesmas Labruk Kidul

- Pengawasan Post op diperkuat sehingga dapat bertindak lebih cepat di jam-jam awal

- Perawatan post op dan intervensi dini dapat membantu menyelamatkan pasien

- Jalankan protap dari kementerian,misal pemberian obat-obatan (aspilet dan calsium) terutama pada pasien 

hipertensi

Ny” SF” Puskesmas Kedungjajang

- Komunikasi antara dr.Sp.OG dan dr.Sp Jantung untuk memantau kondisi pasien

- Penentuan terminasi tetap di tangan Sp.OG

- Ny “ S” Puskesmas Senduro

- Penguatan rujukan di FKTP untuk kasus komplikasi kebidanan

3. Pemahaman keluarga bayi tentang tanda bahaya dan nomer kontak nakes yang bisa dihubungi, penggalian faktor 

resiko, semua ibu hamil harus diperiksa golongan darah, komunikasi di PKM dengan jejaring, penngkatan 

kompetensi nakes di PKM dan RS, komunikasi untuk tata laksana ibu dan bayi

Persentase Akses Sanitasi 100% 98,48% 98,48 5. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar

100% 85,40% 85,40 5. Pengkajian kasus internal √ √ √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Masih belum ada kader pendamping -, Pasien berpindah-pindah/tidak menetap di satu tempat -,Pasien tidak mau periksa/merasa 

keberatan untuk periksa ke Faskes kompeten -,Jalan rusak, jauh, dan antri -, Rujukan tidak tepat waktu -, 

2. Kompetensi bidan masih kurang sehingga belum kompeten untuk melakukan praktek kebidanan -, Diagnosa kebidanan belum 

ditulis lengkap -, Kurang teliti dalam perhitungan KSPR 

3. - Ibu Hamil sering periksa di Praktik Mandiri Bidan dan hanya 1 kali ke Puskesmas

- Pasien terdeteksi PE setelah periksa ke Puskesmas

- Bidan desa tidak mengunjungi pasien,hanya mengintruksikan untuk periksa ke Puskesmas lewat kader

- Kurangnya komunikasi jejaring,terutama PPD dan PMB

- Pada kasus ini,sejak bulan februari harus nya diperhatikan lebih karena mengarah ke PE

- Prinsip pada PEB,harusnya dapat diterminasi pada usia 34 minggu

4. - Ibu Hamil pernah dikunjungi kerumah tapi tidak ketemu,dan tidak dikunjungi lagi

- Pemeriksaan di RS hendaknya dari awal dan lengkap agar lebih jelas dan lebih lengkap daripada pemerikasaan di Puskesmas

- Kurang hasil laborat di riwayat ANC

5. - Ibu malu dengan kehamilannya dan tidak pernah periksa

 - Ibu bekerja di pabrik dan kesulitan untuk mendapatkan kelonggaran bekerja meskipun  hamil

- Pasien tidak mau dirujuk meskipun dalam kondisi gadar

- Pemeriksaan ANC dan tatalaksana kasus ibu masih belum sesuai standard

1. Peningkatan kualitas ANC di Puskesmas -, Usulan alat kesehatan standart maternal dan gadar ke Dinas 

Kesehatan -, Refresh tentang standart ANC dan manajemen kebidanan -, Review SOP rujukan -,ANC terpadu 

kolaborasi dengan dokter muter -, Peningkatan kapasitas kader pendamping -, 

2. Skor 10 harus di Puskesmas -' Diagnosa kebidanan dan palpasi harus ditulis lengkap dan dipastikan -'Akan 

dilakukan visitasi untuk melihat standart PMB -' Ada grading kasus  -' Dilakukan Workshop Manajemen Kebidanan -' 

Ada komunikasi dengan seluruh PMB di Puskesmas Pronojiwo -'IBI akan melakukan uji Kredensialing, Ketika lulus 

magang akan dilakukan uji kompetensi RTL.

3. - Screening PEB di PMB dan PKM diperkuat lagi

- Jejaring dan jejaring puskesmas harus lebih ditingkatkan

- Untuk bidan desa kunjungan rumah wajib dilakukan

- PMB secara aktif komunikasi dengan PPD dan PKM seempa,sehingga diharapkan adanya PMB dapat membantu 

pemenuhan kebutuhan nakes di desa dengan jumlah penduduk tinggi untuk mengawal keselamatan ibu hamil

- ANC Terintegrasi dianalisa dan jika sudah muncul gejala dilakukan rujukan dini terencana

- Komunikasi aktif antara jejaring dan jejaring Puskesmas,tatalaksana PE dan kualitas pelayanan

- Grading Kasus 3,ada sub optimal,jika sesuai standart maka outcome akan optimal

4. - Patuhi protokol penatalaksanaan kasus PE

- Pengawalan kasus PE sampai dengan penentuan terminasi

- Komunikasi jejaring dan jaringan Puskesmas lebih di efektifkan

5. - Dinas Kesehatan akan berkoordinasi terkait urusan kesehatan ibu dengan pabrik

- Follow up (TD dan tanda bahaya PE) harus dilakukan oleh bidan desa 2/3 hari sekali

- Penguatan KIE kepada pasien agar kasus – kasus kegawatan tidak lost

- Optimalisasi ANC – T  dengan konsep interkolaborasi agar pasien mendapat asuhan yang holistic

- Optimalisasi pengawalan ibu hamil melalui inovasi yang sudah ada di Puskesmas (Gerdu Kopi Hati)

Persentase puskesmas yg 

melaksanakan  kesehatan kerja dasar

100% 100% 100 6. Pertemuan PENAKIB √ √ Seksi kesga dan gizi - Komunikasi kurang dengan bidan penolong (RSUP) '-Kasus-kasus kematian di RS Haryoto kebanyakan sudah dalam kondisi buruk 

(RS Haryoto tidak punya data

- Kolaborasi antara dokter spesialis Obgyn, spesialis anak, dan internist '- (Usulan dr. Agung, SpOG) : Merujuk ibu 

hamil dg usia kehamilan 28 minggu untuk di USG di FKTL sebagai skrining awal kondisi ibu sehingga bila risti dapat 

segera ditemukan awal dan tertangani '- PPD wilayah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk pengawalan kasus risti 

khususnya post SC

7. Pertemuan pemanfaatan buku KIA oleh kader √ Seksi kesga dan gizi Kurangnya peran ibu balita dan kader dalam memantau perkembangan anak menggunakan buku KIA Memaksimalkan peran ibu balita dan kader untuk memantau perkembangan anaknya sendiri di rumah dengan 

panduan buku KIA dan teap dengan konseling bersama bidan Pembina wilayah

8. Validasi data √ √ √ Seksi kesga dan gizi - Masih ada data dari beberapa Puskesmas yang belum fix dan perlu revisi.'- Ada beberapa Definisi Operasional yang masih belum 

sama persepsinya diantara Puskesmas

Dilakukan revisi dan feedback data

9. Perencanaan dan evaluasi program KIB √ Seksi kesga dan gizi PMT untuk Balita dan Ibu agar dirubah tidak berupa biskuit , karena kurang bisa diterima sasaran.

Alat untuk gadar Matneo, masih belum ada di seluruh Puskesmas.

Alat Mixsafe dan Pulsoximeter alat minimal untuk gadar Matneo

Puskesmas Poned, update sarana dan prasarana untuk Gadar Matneo.

AMP tentang kasus kesakitan , sehingga membahas kasus komplikasi yang masih hidup, sehingga berupaya agar tidak terjadi 

kematian Ibu/ Bayi.

UKS ada perbedaan SOTK th 2015, 2018. pemegang prog UKS di promkes (2018). Th 2015 dan BLUD pemegang prog. Sendiri – 

sendiri. Jadi mohon ketegasan Dinkes untuk SOTK yang dipakai.

Th 2019 sdh mengusulkan akes gadar matneo namun masih blm masuk.

Th. 2020 mengusulkan alat Gadar Matneo

Untuk kasus near miss akan melakukan pembahasan selain kegiatan AMP Internal.

Kegiatan diatas tidak terlepas degan kegiatan Akreditasi.

Terkait SOTK akan dibahas di tingkat Kabupaten.

Upaya penurunan AKI /AKB dengan pengawalan kasus komplikasi dengan beberapa spesialis.

Dan akan dilakukan kosultasi kasus kebidaan dan Neonatal perwilker dengan pra konsultan yang akan terbagi 

perkorwil.

Konsultan terdiri dri SpA dan SpOG.

Kegiatan pegawalan kasus akan dilaksanakan di RS Pasirian dan RSU Haryoto.

10. Rakor prakonsepsi √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 tidak ada

11. Pertemuan pengelola program √ √ √ Seksi kesga dan gizi - Ada beberapa Puskesmas dengan target SPM program KIA belum tercapai '-Ada kendala di PPD yang menyebabkan belum 

tercapainya target SPM program KIA '- Ada beberapa D.O yang belum dipahami oleh pengelola KIA karena adanya pergantian 

pengelola '-Cakupan peserta aktif tertinggi KB ada di PKM Ranuyoso dan Klakah karena denominator proyeksi PUS terlalu rendah 

(lebih dari 17%) '- Sebagian besar PKM masih harus revisi jumlah PA absolut bulan Januari

4.  Update terbaru Tata Laksana Terpadu Pelayanan Pasca Persalinan dan Panduan Pelayanan Pasca Persalinan bagi Ibu dan Bayi 

Baru Lahir

5. Pengelola program Puskesmas kesulitan memantau dan melakukan penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja dimasa 

pandemi.

6. Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hami, bayi dan balita di masa pandemic covid-19 

7. Bagaimana memberikan pelayanan KB-Kespro di masa pandemic covid-19 

- Akan ada upaya-upaya dari beberapa Puskesmas dengan capaian SPM program KIA yang rendah untuk mencapai 

target di tahun 2020 '- Kesepakatan untuk berkolaborasi dalam mensukseskan triple eliminasi menjadi zero (0) 

melalui pemeriksaan laborat ibu hamil dari faskes manapun terkait triple eliminasi '- Semua bidan PKM harus 

koordinasi '- review perda retribusi untuk jasa pelayanan pencabutuan/pelepasan implant dan IUD '- Membuat TS 

untuk penetapan tarif jasa pelayanan KB bagi pasien umum/non BPJS

4. • Pelayanan pasca persalinan  diberikan kepada semua ibu nifas dan bayi baru lahir dalam upaya akselerasi 

penurunan AKI dan AKB

• Setiap tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan pasca persalinan yang komprehensif

5. - Membuat Google form kuesioner penjaringan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di masa pandemi covid-

19 sesuai aturan link dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sesuai jumlah sekolah di wilayah kerja.

- Memahami dan mensosialisasikan pedoman pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di masa 

pandemi covid-19 di lingkup Puskesmas.

6. - Perlu adanya upaya perbaikan dalam tindakan stabilitasi pra rujukan baik kasus ibu maupun bayi dan balita.

- Sistem rujukan kasus maternal dan neonatal saat pandemi covid-19 yang juga harus diperhatikan warna zonasi 

penyebaran covid-19.      

- Perbaikan system rujukan kasus maternal neonatal di masa pandemic juga melihat diagnose pasien baik diagnose 

kebidanan maupun diagnose neonatal, dan juga diagnose terkait covid, sehingga penentun RS rujukan yang dituju 

juga harus tepat.

- Memaksimalkan media virtul dalam pemantauan kesehatan ibu, bayi dan balita bila tidak memungkinkan  untuk 

tatap muka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Pelayanan KB dilaksanakan dengan pengaturan jumlah pasien dan waktu pelayanan, secara tete registrasi.

Pelayanan dengan menggunakan APD lengkap.

Optimalisasi pencatatan dan pemantauan akseptor.

Nakes tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program, yaitu dengan mengutamakan metode MKJP. 

12. Pengawalan teknis medis kasus komplikasi  √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Identitas pasien tidak jelas, masih harus telusur kejelasan identitas pasien melalui capil maupun Dinsos

2. - Pasien tidak dilakukan skrening PE sejak awal, panggul sempit, - Pada UK 34-35 minggu ( 18 Juni 2020) tidak dilakukan skrening 

PE dan seharusnya dilakukan Rujukan Dini Berencana, - Pada tanggal 09 Juli 2020,pasien dengan tensi  170/100 seharusnya 

langsung dirujuk di IGD dan diberikan MGSO4  dan di infus

1. '- Menyiapkan kondisi ibu agar tetap stabil sampai proses persalinan '- Selama tinggal di sumber waras 

dikonsulkan ke dokter spesialis jiwa dan psikolog untuk mengkaji tingkat gangguan kejiwaan '- Direncanakan 

pemeriksaan oleh dokter spesialis Obgyn untuk membpersiapkan persalinan yang diperkirakan kurang lebih 4 

minggu lagi '- Peran Dinsos dalam mendapatkan kejelasan identitas untuk memperlancar pembiayaan '- Dilakukan 

MOW setelah persalinan, didukung Disdalduk KB PP

2. - Skrining PE wajib dilakukan pada semua Ibu Hamil mulai usia kehamilan 10 minggu (faktor 

predisposisi,BMI,MAP,ROT)

- Setiap pasien yang sudah terdiagnosa PE harus segera dirujuk dengan pilihan Rujukan Dini Berencana dan 

Rujukan Tepat Waktu

- Pada UK 34-35 minggu ( 18 Juni 2020) tidak dilakukan skrening PE dan seharusnya dilakukan Rujukan Dini 

Berencana

- Terminasi untuk Pasien PE mulai UK 34-35 minggu

- Nifedipine dan metildopa adalah antihipertensi  pilihan untuk pasien dengan PE

- Dosis Awal SM harus diberikan pada PE dengan gejala berat

13. Rakerda UKS √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 tidak ada

14. Pilot project prakonsepsi √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 tidak ada

15. Pertemuan Sektap UKS √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 tidak ada

16. Rakor autopsi sosial √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19

17. FGD autopsi sosial √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19

18. Pembelajaran petugas AMP √ Seksi kesga dan gizi 1. Penyebab kematian ibu tertinggi adl preeklamsi dan perdarahan.

2. Pelaksanaan skrining PE di FKTP masih belum optimal.

3. Pencatatan pemeriksaan di buku KIA sampai dengan analisis dan tatalaksana kasus masih belum maksimal.

1. Melakukan pemeriksaan ANC sesuai standar, memulai pengkajian data subjektif dengan teliti, data objektif dan 

lab, analisa dan tatalaksana.

2. Optimalisasi skrining PE di FKTP

19. Pembinaan POGI √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19

20. Persiapan pelaksanaan replikasi paket persalinan aman, IMD, dan ASI eksklusif √ Seksi kesga dan gizi  T idak ada masalah  Penentuan jadwal dan narasumber yang akan mengisi materi

21. Pertemuan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19

22. Penguatan komda lansia √ Seksi kesga dan gizi -Lansia tidak ada yang mengantar ke Posyandu ,-Kurangnya kesadaran Lansia itu sendiri untuk datang ke Posyandu '- Waktu 

pelaksanaan Posyandu yang berbarengan dengan aktivitas lansia bekerja '- Lansia berobat atau periksa ke Fasyankes lain '- 

Kurangnya sosialisasi jadwal Posyandu dan pentingnya Posyandu '- Petugas tidak hadir secara rutin di Posyandu '- Pelaksanaan 

Posyandu monoton

- Pengelola Lansia akan mengatur jadwal Posyandu dan petuga syang akan mendampingi Posyandu '- Sosialisai 

tentang pentingnya Posyandu Lansia dan jadwal pelaksanaan Posyandu dilakukan di pengajian rutin, pertemuan RT 

dan RW '- Koordinasi petugas dengan ketua PKK '- Kunjungan dari Kecamatan atau desa di Posyandu sebagai 

bentuk dukungan '-Koordinasi dengan Fasyankes lain agar semua lansia tercover '- Inovasi KOPIPU (Konseling daeri 

Pintu ke Pintu)  '- Memanfaatkan ambulan desa untuk antar jemput lansia

23. Pertemuan optimalisasi kegiatan berbasis posyandu lansia √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19

24. Orientasi kelas ibu hamil & kelas ibu balita √ Seksi kesga dan gizi Beberapa bidan masih belum sesuai dengan pedoman dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, kendala anggaran, sehingga tidak 

semua ibu hamil tercover di kelas ibu hamil; frekuensi pelaksanaan kelas ibu hamil terkendala anggaran, seharusnya 4x pertemuan 

per kelas, tetapi di lapangan hanya dilakukan 3x saja

Memprioritaskan ibu hamil dengan usia kehamilan masuk trimester kedua keatas; mengusulkan anggaran melalui 

BOK maupun DD berdasarkan jumlah sasaran ibu hamil tahun sebelumnya sebagai dasar jumlah kelas yang akan 

dibuka di tahun berikutnya

25. Orientasi maternal neonatal notification √ Seksi kesga dan gizi Pengelola MDN kesulitan dalam menggunakan aplikasi MDN berbasis android '- Data tahun 2019 masih belum menggunakan NIK '- 

Ada pasien yang tidak jelas kependudukannya sehingga tidak diakui oleh daerah manapun sebagai penduduknya

Pengelola MDN Puskesmas harus memahami dan mengetahui cara pelaporan MDN melalui aplikasi berbasis 

android '- Kelengkapan alamat dan NIK harus terpenuhi agar jelas status kependudukannya '- Tahun 2020 akan 

dilengkapi dengan NIK '- Semua kematian ibu dilaporkan oleh faskes tempat meninggalnya ibu.

26. Orientasi pelayanan kesehatan neonatal √ Seksi kesga dan gizi Pelayanan neonatal saat ini belum maksimal.

Ada beberapa pelayanan neonatal esensial yang ada peningkatan standart dan sudah masuk SPM

Sosialisasi pelayanan neonatal esensial bayi bayi yang lahir di faskes maupun tidak di faskes.

Deteksi dini kegawatdaruratan pada bayi baru lahir untulk menurunkan angka kematian neonatal.

Sosialisasi dari bikor ke PPD agar PPd melaksanakan semua SPM yang ada (caapaian harus 100%)

27. Penguatan penyeliaan fasilitatif kesehatan √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Struktur fisik ruang pelayanan KIA masih belum memenuhi standart (Polindes Merakan dan Jatisari)

2. T idak ditemukan permasalahan yang berarti

3. Manajemen pelayanan di Polindes2 Penanggal, Gesang, dan Pasrujambe masih belum memenuhi standart

1. Advokasi ke kepala desa utk pembangunan Polindes yg sesuai standart

3. Advokasi ke Puskesmas untuk membina Polindes2 tersebut

28. Orientasi pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan lansia √ Seksi kesga dan gizi Kurangnya alat pemeriksaan untuk skrining lansia atau Posyandu Lansia karena biaya mahal, terutama untuk pemeriksaan kolesterol. 

T idak semua petugas bisa melaksanakan skrining P3G.

Mengusulkan alat skrining kit lansia ke kementerian melalui Dinkes Provinsi. 

29. Workshop PPGDON √ Seksi kesga dan gizi Belum semua Puskesmas bisa mengaplikasikan materi dan skil dalam menangani gadar maternal dan neonatal di puskesmasnya 

masing-masing.

Menjadwalkan secara berkala kegiatan simulasi dengan seluruh nakes yang ada di puskesmas. T im yang dilatih 

saat ini bisa melakukan kalakarya dengan tim puskesmas yang lain sehingga terbentuk tim gadar yang lainnya .

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat

Output (Keluaran) / Es. 4 kinerja keuangan

Output Kegiatan

6. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 62,37%

47% 69,80%                            146,80 

1.Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat

                 3.338.622.387 

Persentase puskesmas yg 

melaksanakan  kesehatan olahraga

100% 100% 100

1.    Upaya Peningkatan Kesehatan 

Keluarga

               4.463.953.000 
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OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

74,79

62,37



Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 
Realisasi Tahun 

2020 
Capaian (%) Target Tahun 2020  Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) TW1 TW2 TW3 TW4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                        18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Output (Keluaran) / Es. 4 kinerja keuangan

Output Kegiatan
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

30. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev terpadu Program Kesehatan 

Keluarga di 10 Puskesmas

√ Seksi kesga dan gizi 1.PROGRAM KIA: ANC Terpadu masih belum maksimal

KB : administrasi desa Babakan masih belum disiplin, Kunjungan Neonatal masih belum semua memakai form MTBM, 

LANSIA : Lokasi jauh, kader yang aktif di posyandu lansia hanya 3, pemahaman care giver masih kurang

- PROGRAM REMAJA: Posyandu remaja belum berjalan, pernah terbentuk di SMP 1 Padang tetapi tidak berjalan

- PROGRAM UKS: masalahnya adalah sekolah tutup selama masa pandemic sehingga penjaringan belum dapat dilaksanakan

2. - Pengisian reporting recording masih belum lengkap

- Pelaksanaan SDIDTK dan MTBM – MTBS masih belum sesuai standard 

3. - Pengisian reporting recording masih belum lengkap

- Pelaksanaan SDIDTK dan MTBM – MTBS masih belum sesuai standard 

4. - Pengisian reporting recording masih belum lengkap

- Pelaksanaan SDIDTK dan MTBM – MTBS masih belum sesuai standard 

5.Tekung : - K4 rendah, kasus PE tinggi.

- Capaian TB 1 dan 2 (untuk tahun ajaran 2020 / 2021 masih rendah

6. Sumbersari : - Pengelola lansia dan perawat desa masih belum sepaham tentang status pasien baru / lama à solusi mengadakan 

pertemuan pengelola lansia (perawat desa)

- Capaian lansia baru masih rendah

- Visualisasi data belum ada

- SK Sektap tingkat kecamatan harus dikonfirmasi lagi

- Konselor sebaya masih belum memenuhi 10% dari jumlah siswa

- Kunjungan poli remaja masih rendah

7. Yosowilangun : - Kader tiwisada belum sesuai dengan target 10% dari jumlah siswa

- Posyandu lansia masih ada kendala terkait lansia yang bekerja

8. Candipuro : - Masih ada knowledge gap antara Pengelola Program dan Pengelola Data terkait pengisian data capaian penjaringan

- Capaian SPM lansia masih 30%, keterbatasan selama pandemi adalah lansia masuk dalam klasifikasi high risk sehingga posyandu 

lansia tidak dilaksanakan untuk sementara waktu, dan lansia risti dilakukan kunjungan rumah

9. Bades : - Visualisasi data KB – Kespro perlu disempurnakan

Yankes Catin harus terintegrasi dan memperhatikan interprofessional collaboration terutama untuk catin dengan KEK 

dan masalah gizi,SDIDTK bisa dilaksanakan online dan memaksimalkan penggunaan buku KIA.

Tekung : - Skrining PE  dilakukan pada semua ibu hamil mulai usia kehamilan 10 Minggu

- Memaksimalkan grup WA untuk kelas ibu hamil dan dibentuk WAG juga untuk kelas Ibu Balita

- Memaksimalkan peran kader untuk pemantauan ibu hamil

- Kelas Catin bisa dilaksanakan secara virtual

- Memahamkan kembali DO pleporan baik yang di PKP maupun anggaran

Sumbersari : - Skrining PE bisa dilakukan mulai UK 10 minggu dan melakukan refresh ke PPD terkait skrining PE

- Optimalisasi kegiatan UKM sebagai media promosi kespro dengan memperhatikan protokol kesehatan

- Skrining P3G pada lansia tetap dilaksanakan

Yosowilangun : - Perlu dibuat checklist untuk skrining PE yang terdiri dari anamnesis faktor resiko dan pemeriksaan 

MAP, ROT serta IMT

- Refresh skrining PE kepada PPD

- Pelayanan KB selama masa pandemi sesuai guideline Kemenkes - BKKBN

- Kegiatan UKM sebagai media promosi dimaksimalkan dengan memperhatikan protokol kesehatan

Sektap UKS Kecamatan mohon untuk diaktifkan kembali

Candipuro : - Memaksimalkan komunikasi virtual dengan ibu hamil selama pandemi (telemedicine) dan membuat 

WAG untuk kelas Ibu Balita

- Memaksimalkan peran kader untuk pemantauan ibu hamil

- Konseling Kespro Calon Pengantin bisa dilaksanakan  secara virtual

- Reporting recording diperbaiki 

Bades : - Reporting recording diperbaiki

- Memaksimalkan peran kader untuk pemantauan ibu hamil

- Memaksimalkan komunikasi virtual dengan ibu hamil selama pandemi (telemedicine) dan membuat WAG untuk 

kelas Ibu Balita

31. Orientasi Kohort Bayi dan Balita √ Seksi kesga dan gizi Pengisian kohort bayi dan balita belum maksimal dan belum dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Perlunya komitmen petugas dalam memberikan pelayanan berkualitas sesuai standard (termasuk reporting – 

recording) dan adaptif dengan perubahan yang ada

32. Evaluasi P4K √ Seksi kesga dan gizi Calon pendonor kendalanya (takut di periksa).Opini masyarakat terkait donor darah (darah di jual) sehingga perlu di jelaskan 

mengenai hal tersebut. Untuk saat ini terkendala covid sehingga warga paranoid untuk di ambil darahnya.

• Bekerjasama dengan PMI terkait donor darah darah untuk ibu hamil di tiap – tiap desa

• Pelaksanaan Desa Siaga,P4K di aktifkan kembali karena banyak perangkat desa yang masih baru

• Revitalisasi program P4K

• Perlunya pengorganisasian dan komitmen Kepala Desa serta tokoh masyarakat dalam program P4K

1. Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil 

KEK

25 puskesmas 25 puskesmas 100,00 52,90 1. FGD masalah gizi buruk √ Seksi kesga dan gizi Kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal karena pandemi covid 19, dari 3 kali kegiatan yang terjadwal, terserap 1 kegiatan 1. Kasus balita dengan penyakit penyerta selaian harus dipantau penyakitnya juga diperhatikan asupan nutrisinya.

2. Mengatasi permasalahan gizi buruk hendaknya melibatkan semua pihak karena tidak bisa ditangani satu sektor 

saja.

3. Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dengan baik dan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi

2. Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita 412 balita 179,13 2. Konsolidasi dan Koordinasi dalam rangka penanggulangan stunting √ Seksi kesga dan gizi Stunting tidak dapat ditangani hanya dari sektor kesehatan saja Cabdin: pemberian tab Fe pd remaja putri SMA/SMK. Forum Lumajang Hebat: mendukung program bloodjeck, anak 

terhebat,stunting. Dinas pertanian: gerakan budidaya tanaman sehat. PKK: Sosialisasi mll Posyandu Gerbang Mas, 

bekerjasama dengan pokja 3, distribusi garam beryodium bekerjasama dg PD Semeru, pelatihan KRR dikaitkan dg 

stunting, menyelipkan sosialisasi di pemantapan KB. Kesra: penetapan daerah stunting oleh Bupati, advokasi pd 

ponpes ttg dukungan program. Dinsos: bekerjasama dg pendamping PKH di tiap Kecamatan, prioritas penanganan 

pada bumil sakit, gizi buruk, gangguan jiwa, dll, evaluasi tiap bulan pd pertemuan pendamping PKH. Kemenag: 

sosialisasi mll penyuluh dan penghulu ke catin. Diskominfo: mengkampanyekan program pencegahan stunting.

3. Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita 3287 balita 68,34 3. Validasi data bulan timbang √ Seksi kesga dan gizi Data bulan timbang yang sudah dilaksanakan masih belum di entrykan ke aplikasi khusus bulan timbang. Puskesmas belum 

mengetahui perbandingan data bulan timbang di APR dan di EPPGBM.

 Sosialisasi perbandingan data di APR dan EPPGBM dan menyelesaikan pengentryan data ke aplikasi khusus bulan 

timbang

4. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet 

Fe pada remaja putri

25 puskesmas 25 puskesmas 100,00 4. Monev bulan intensifikasi penimbangan ke Puskesmas √ √ Seksi kesga dan gizi Kurang tertibnya pengisian register di Posyandu  Penulisan Buku Register Posyandu harap lebih tertib lagi.

 Untuk balita yang tidak hadir harap dilakukan sweping agar cakupan balita yang ditimbang dan mendapat vitamin A 

dapat 100%.

5. Cakupan ASI eksklusif 75,2% 83,50% 111,04 5. Rembuk stunting tingkat kecamatan √ √ Seksi kesga dan gizi Adanya pandemi membuat tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara maksimal dari 7 lokus yang semula direncanakan hanya 2 

lokus yang terlaksana

Mengadakan rembuk stunting tingkat desa di desa lokus

menghimbau kepada seluruh lintas sektor tingkat kecamatan untuk mendukung pencegahan stunting di desa lokus

6. Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi 4 rekomendasi 100,00 6. Rembuk stunting tingkat desa √ Seksi kesga dan gizi Adanya pandemi membuat tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara maksimal dari 7 lokus yang semula direncanakan hanya 2 

lokus yang terlaksana 

*Meningkatkan kesepakatan peran masing-masing sektor di desa Grobokan dan Wonokerto di wilayah kecamatan 

kedungjajang dalam intervensi di daerah lokus stunting sesuai dengan permasalahannya

*Melaksanakan implementasi secara nyata dan konvergensi dalam penanganan stunting di tingkat desa Grobokan 

dan Wonokerto

7. Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin 0 kantin 0,00 7. Lokakarya penanggulangan anemia remaja √ Seksi kesga dan gizi Masih adanya siswa yang menolak TTD dan kegiatan meminum TTD tidak dilakukan secara bersama sehingga pengawasannya 

kurang optimal

Ada grup WA untuk pengelola UKS Puskesmas, guru UKS, dan gizi Puskesmas guna memudahkan informasi terkait 

TTD rematri, melaksanakan pemberian TTD di sekolah dengan cara diminum bersama-sama untuk 

mempermudah pengawasan

8. Pertemuan persiapan bulan intensifikasi penimbangan balita √ √ Seksi kesga dan gizi 1. Aplikasi baru, sehingga semua ahli gizi harus dapat mensosialisasikan ke semua bidan desa dibantu bidkor

2. Pelaksanaan Posyandu di masa Pandemi

1. Jika ada kendala dalam input data ke APR dapat dikonsulkan ke Dinkes sehingga laporan bulan timbang tidak 

mengalami keterlambatan pengiriman ke Dinkes

2. 

- Membuka Posyandu beberapa kali

- T idak memaksakan membuka Posyandu walaupun di zona hijau, mengikuti kebijakan para pemangku kebijakan

- Vitamin A didistribusikan melalui dasa wisma tanpa menyentuh balita

- BIla ditemukan balita yang terlihat gangguan gizi, maka perlu dilaporkan ke PPD dan dilakukan kunjungan rumah

- Melakukan pengukuran pada balita BB/U

9. Orientasi penanggulangan bumil anemia dan KEK √ Seksi kesga dan gizi TTD yang di Puskesmas sudah memenuhi standart, tetapi TTD yang diberikan di klinik dan bidan praktek mandiri belum tentu sudah 

standart, kapsul vitamin A untuk post partum tersedia di Puskesmas tetapi belum tentu tersedia di klinik dan bidan praktek mandiri

Dinas Kesehatan Kab. Lumajang sudah mengajukan usulan kebutuhan TTD dan kapsul vitamin A sesuai dengan 

sasaran bumil dan bufas ke bagian farmasi agar stok mencukupi, klinik atau RS dapat mengajukan kebutuhan 

vitamin A dan TTD sesuai dengan kebutuhan, dengan mendapaykan ACC dari Dinkes dan kemudian mengambil 

barang di IPFK

10. Rapat koordinasi desa mandiri beryodium √ √ Seksi kesga dan gizi Masih ada garam yang tidak memenuhi syarat, yaitu garam krosok.

1 kali kegiatan tidak terserap karena kondisi pandemi covid 19 yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan juni.

Desa melakukan pengawasan pemantauan garam beriodium yang beredar di desa dengan membuat rencana 

kegiatan pengawasan yang diusulkan dari dana desa, pengadaan garam beriodium khusus masyarakat miskin.

Bersepakat secara mandiri untuk melakukan pemeriksaan garam iodium yang beredar di masyarakat dan 

pengadaan garam beriodium khusus masyarakat miskin.

11. Seminar dalam rangka memperingati PEKAN ASI se-dunia √ Seksi kesga dan gizi Pertemuan tidak bisa dilakukan tatap muka karena pandemi covid-19 Komitmen para nakes untuk melakukan pendampingan kepada ibu baru bersalin supaya menyusui secara eksklusif

12. Pertemuan petugas gizi Puskesmas √ √ Seksi kesga dan gizi T idak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 tidak ada

13. Rembuk stunting tingkat Kabupaten √ Seksi kesga dan gizi Pada tahun 2021, kabupaten Lumajang akan masuk dalam lokus stunting. Menurut Riskesdas 2018, angka stunting di kabupaten 

Lumajang yaitu sebesar 34,01%, sedangkan target renstra adalah 28%.

Penanganan stunting membutuhkan koordinasi terintegrasi dari lintas sektor dengan sasaran terfokus

14. Belanja Bahan Makanan untuk Pelacakan Gizi Buruk √ Seksi kesga dan gizi sisa anggaran tidak terserap Rp. 496.250,-  karena menyesuaikan dengan harga Didistribusikan saat ada kasus baik balita gizi buruk  maupun bumil yang bermasalah

15. Pengadaan cetak rematri dan lembar balik pmba √ Seksi kesga dan gizi - Didistribusikan kepada pengelola Gizi puskesmas

1. Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa 46 desa 158,62                    481.313.363                     348.259.250 72,36 39,30 1  Siar Dialog Interaktif Program Kesehatan √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

2. Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis 8 jenus 100,00 2 Siar SPOT ILM Program kesehatan √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

3. Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media 10 media 100,00 3 Kampanye Program Kesehatan √ √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

4. Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 buku profil 1 buku profil 100,00 4 Penyebarluasan Informasi Program Kesehatan melalui media √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

5. Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu 769 posyandu
95,77 5 Penyebarluasan Informasi Program Kesehatan melalui televisi √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

6. Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan 25 pangkalan 100,00 6 Pendampingan ORMAS dalam Pembinaan PHBS √ √ √ √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

7. Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren 32 poskestren 177,78 7 Pertemuan Pembinaan Petugas  dalam penguatan PHBS √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

8. Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas 3 puskesmas 100,00 8 Advokasi penguatan program PHBS √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

9. Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% 36,32% 84,47 9 Orientasi Kemitraan Pendampingan Posyandu dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

10. Persentase PHBS tatanan sekolah 51% 100,00 10 Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

11 Rakor / Evaluasi Pendampingan Taman Posyandu √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

12 Pendampingan Taman Posyandu √ √ √ √ Seksi Propemas
kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

13  Workshop Emo Demo Taman Posyandu √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

14 Pertemuan Advokasi Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

15 Pertemuan Kemitraan dan jejaring kerja dg linsek/linprog √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

16  Rapat koordinasi linsek/linprog dalam mendorong regulasi/implementasi GERMAS √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

17 Penguatan UKBM melalui ORMAS √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

18 Orientasi Komunikasi Antar Pribadi bagi Petugas dalam Penguatan Promosi kesehatan √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

19 Penguatan UKBM melalui Pembekalan Tehnik Komunikasi Antar Pribadi bagi LS/LP √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

20 Rapat koordinasi dalam penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

21 Pertemuan Monev Poskesdes √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

22 Pertemuan Mentoring Penerapan SUSI dalam Upaya Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

23 Pertemuan Monev Penerapan SUSI T ingkat Kecamatan √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

24 Rapat Kerja Pimsaka √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

25 Orientasi Instruktur SBH √ Seksi Propemas Pada saat jadual evaluasi lumajang berada pada zona merah sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan Perencanaan untuk tahun 2021 akan disesuaikan dengan kondisi pandemi

26 Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor pendampingan Poskestren √ √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

27 Orientasi pendampingan Poskestren √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

28 Pendampingan Poskestren √ √ √ √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 Perencanaan kegiatan ditahun 2021 disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada era Covid 19

29 Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

30  Evaluasi Pendampingan Poskestren √ Seksi Propemas Pada saat jadual evaluasi lumajang berada pada zona merah sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan Perencanaan untuk tahun 2021 akan disesuaikan dengan kondisi pandemi

31 Pertemuan koordinasi penerapan program promosi dan pemberdayaan masyarakat √ √ Seksi Propemas tidak ada masalah tidak ada

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat

6. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

47% 69,80%                            146,80 

                 3.338.622.387 

Persentase puskesmas yg 

melaksanakan  kesehatan olahraga

100% 100% 100

1.    Upaya Peningkatan Kesehatan 

Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Mayarakat

3. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

               4.463.953.000 

51%

74,79

                   276.011.400                     113.610.750 41,16
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

32 Refresimg penguatan PHBS √ Seksi Propemas kegiatan terlaksana dengan Efesiensi anggaran menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada massa pandemi covid-19 tidak ada

Jumlah Desa ODF 20 desa 20 desa 100,00                    413.393.500                     360.844.000 87,29 1,00 1. Sosialisasi perbub SBS/ ODF (Pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan Meningkatkan koordinasi sehingga peserta yang datang sesuai harapan

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50% 75% 76,14 2. Sosialisasi perbup TPM (Pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan Meningkatkan koordinasi sehingga peserta yang datang sesuai harapan

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi 

syarat
79% 70% 88,61 3. Sosialisasi dan Orientasi STBM tingkat Kabupaten (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan Meningkatkan koordinasi sehingga peserta yang datang sesuai harapan

4. Sosialisasi dan Orientasi STBM tingkat Kecamatan (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan dan berhalangan hadir koordinasi dengan paguyuban lintas sektordalam menentukan sasaran

5. Fasilitasi POKMAIR (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Jadwal pertemuan menyesuaikan dengan pihak paguyuban (kelompok pemakai air) Koordinasi dengan pihak paguyuban

6. Deklarasi ODF tingkat kecamatan (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Jadwal Deklarasi menyesuaikan jadwal dengan pihak kecamatan Meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan dalam menentukan jadwal kegiatan deklarasi ODF

7. Deklarasi ODF tingkat Desa (pajak rokok) √ √ √ √ Seksi Kesling Kesjaor Jadwal Deklarasi menyesuaikan jadwal dengan pihak desa Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa dalam menentkan jadwal dan mempersiapkan desa yang akan 

deklarasi

8. Verifikasi ODF (pajak rokok) √ √ √ √ Seksi Kesling Kesjaor kegiatan verifikasi ODF menyesuaikan jadwal dengan pihak desa Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa dalam menentukan jadwal verifikasi ODF

9. Evaluasi e-monev HSP (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan April, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

10. Evaluasi e-monev PKAM (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan April, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

11. Evaluasi monitoring pengawasan TTU (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas puskesmas (sanitarian) terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

12 Validasi data laporan kesling (pajak rokok) √ √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas puskesmas (sanitarian) terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

13. Rakor pasar sehat (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan Agustus, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul 

di pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

14. Kursus hygiene sanitasi penjamah makanan bagi TPM (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan dan berhalangan hadir koordinasi dengan paguyuban TPM dalam menentukan sasaran

15. Kursus hygiene sanitasi penjamah makanan bagi DAM (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan dan berhalangan hadir koordinasi dengan paguyuban DAM dalam menentukan sasaran

16. Review program klinik sanitasi (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas puskesmas (sanitarian) terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

17. Evaluasi wusan bagi BUMDES (BOK √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan koordinasi dengan pihak desa dalam menentukan sasaran

18. Evaluasi hasil IS/ Verifikasi data smart STBM (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas puskesmas (sanitarian) terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

19. Pertemuan pedagang kaki lima di kawasan wisata (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan November, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan 

berkumpul di pandemi Covid-19

Kegiatan belum dilaksanakan

20. Pertemuan pengelola TPM pasca kursus hygiene sanitasi (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan dan berhalangan hadir koordinasi dengan paguyuban TPM dalam menentukan sasaran

21. Pertemuan pengelola DAM pasca kursus hygiene sanitasi (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan dan berhalangan hadir koordinasi dengan paguyuban DAM dalam menentukan sasaran

22. Rakor FLS tataran kawasan mandiri sehat (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan Maret, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

23. Konsolidasi data TFU (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan April, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

24. Rakor evaluasi e-monev fasyankes (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan Meningkatkan koordinasi sehingga peserta yang datang sesuai harapan

25. Pengadaan Kaporit/ penjernih air (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Pengadaan tidak ada masalah namun pendistribusian alokasi kaporit  digunakan ketika dibutuhkan (bencana) Perencanaan dan pendistribusian alokasi kaporit harus jelas sesuai dengan alokasi tempat (bencana)

26. Perjalanan Dinas pengawasan kualitas air (pajak rokok) √ √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

27. Perjalanan Dinas IKL TPM (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

28. Perjalanan Dinas IKL DAM (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

29. Perjalanan Dinas IKL TTU (pajak rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

30. Perjalanan Dinas Monev Pasca pemicuan (BOK) √ √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

31.Perjalanan Dinas Kampanye CTPS di masyarakat (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

32. Perjalanan Dinas kampanye hygiene sanitasi di sekolah (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

33. Perjalanan dinas monitoring pengelolaan sampah rumah tangga (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

34. perjalanan dinas monitoring limbah rumah tangga (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

35. perjalanan dinas monitorig pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

36. perjalanan dinas monitoring pelatihan tukang sanitasi (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

37. perjalanan dinas monitoring desa yang melaksanakan 5 Pilar STBM (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

38. Upah Bulanan Faskab STBM (BOK) √ √ √ √ Seksi Kesling Kesjaor Faskab STBM masuk per Maret 2020 Mempercepat jadwal rekrutmen Faskab STBM

39. Penggandaan laporan bulanan (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 dan data ataupun 

laporan dari Puskesmas belum terkumpul semua

Laporan lebih tertib

40. Pengadaan Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius √ Seksi Kesling Kesjaor Pengadaan tidak ada masalah namun pendistribusian alokasi tempat sampah difokuskan untuk puskesmas dengan jumlah pasien 

covid yang tinggi

Perencanaan dan pendistribusian alokasi tempat sampah harus jelas sesuai dengan alokasi tempat 

Jumlah Pos UKK yang dibina 40 pos UKK 40 pos UKK 100,00 57,60 1. Rakor dan Validasi Program Kesja √ √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesehatan kerja puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

25 puskesmas 100,00 2. Fasilitasi Pembentukan Pos UKK √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesehatan kerja puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

3. Evaluasi K3 Perkantoran √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesehatan kerja puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

4.Pengadaan Masker dan Poster dalam rangka fasilitasi Pos UKK √ Seksi Kesling Kesjaor Pengadaan dilakukan di tribulan IV akibat pandemi Covid-19 perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

5. Monev UKK √ √ √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan perjalanan dinas terbentur dengan kegiatan yang lain perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

6. Orientasi Keesorga bagi kader kesorga desa (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan koordinasi dengan pengelola puskesmas dalam mendatangkan kader desa

7. Pertemuan pembinaan Kebugaran jasmani dan pencegahan penyakit metabolik bagi ASN 

(BOK)

√ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan November, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan 

berkumpul di pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

8. Pertemuan pembinaan Kebugaran jasmani dan pencegahan penyakit metabolik bagi 

masyarakat (BOK)

√ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan November, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan 

berkumpul di pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

9. Pertemuan pembinaan kebugaran jasmani bagi kasus metabolik (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan Maret, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

10. Pertemuan pembinaan kesorga bagi instruktur senam (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan November, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan 

berkumpul di pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

11. Pemantapan dan evaluasi Program BKOR-PIPPM (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor terdapat program BKOR PIPPM yang tidak tercapai karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

12. Sosialisasi perbub gema sandora (BOK) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa peserta yang tidak sesuai harapan Meningkatkan koordinasi sehingga peserta yang datang sesuai harapan

13. Rakor Pengelola Kesorga dan UKS (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesorga puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesorga puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

14. Validasi Data Kesorga (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesorga puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesorga puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

                   271.875.000                     115.337.500 

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat

47% 69,80%                            146,80 

Persentase puskesmas yg 

melaksanakan  kesehatan olahraga

100% 100% 100
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Lingkungan

5. Upaya Peningkatan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

3. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

51%

42,42

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan 

kebugaran

25 puskesmas
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

15. Pengukuran  kebugaran karyawan Dinkes (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Kegiatan dilaksanakan bulan Maret, namun kegiatan dipending. Karena adanya aturan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di 

pandemi Covid-19

perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan

16. Fasilitasi Program Kesorga (Pajak Rokok) √ Seksi Kesling Kesjaor Ada beberapa petugas pengelola program kesorga puskesmas  terjadi peralihan ke petugas yang lain Petugas kesling puskesmas lebih optimal dalam menjalankan peranya

17. Jasa instruktur senam √ √ √ √ Seksi Kesling Kesjaor Dana yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah instruktur perencanaan kegiatan lebih dioptimalkan dan pendataan jumlah instruktur

Persentase Pelayanan Kesehatan pada 

usia produktif
100% 37% 37 Persentase Universal Child Immunization (UCI) 

Desa/Kelurahan

93.5% 88,78% 94,95 69,60 Pertemuan persiapan Diseminasi Pekan Imunisasi Dunia (PID) √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan segera akan dilaksanakan pertemuan setelah kasus covid-19 berakhir

presentase pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi
100% 22% 22 Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 95% 71,47% 75,23 pelaksanaan kegiatan diseminasi pekan imunisasi dunia (PID) √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan, namun sudah dilakukan penyerapan media 

promosi kesehatan

batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

Persentase pelayanan kesehatan 

penderita DM
100% 76% 76 Persentase vaksin yang tersedia 100% 100,00% 100,00 Pembinaan Korim tentang teknis pelaksanaan penyuntikan yang aman √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2022

persentase pelayanan kesehatan orang 

dengan gangguan jiwa berat
100% 146% 146 Persentase Puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% 100,00% 109,89 Penyusunan puskesmas disaster plan √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan planing ulang di tahun 2021 dengan protokol kesehatan

persentase pelayanan kesehatan orang 

dengan TB
100% 59% 59 Pembinaan petugas imunisasi (bidan desa, rumah sakit, dan klinik) tentang teknis 

penyuntikan yang aman
√ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan planing ulang di tahun 2021 dengan protokol kesehatan

persentase pelayanan kesehatan orang 

dengan resiko terinfeksi HIV
100% 42,08% 42,08 validasi data cakupan imunisasi √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah di laksanakan di TW 2 namun tidak dilaksanakan di tw 4 batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2022

Persentase desa/kelurahan KLB yang 

ditangani kurang dari 24 jam

100% 100% 100 Pembinaan program BIAS √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah di laksanakan di TW 3 tidak dilaksanakan di tw 4 batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2022

Koordinasi Lintas program / lintas sektor terkait vaksin baru √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan planing ulang di tahun 2021 dengan protokol kesehatan

Penyusunan peserta respon bencana √ seksi surveilans dan 

imunisasi

belum dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

Refreshing tim bencana cluster kesehatan √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

sosialisasi draft perbup imunisasi rutin lengkap √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

pemantauan pelaksanaan kegiatan bias MR & DT/Td √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

monev program survim √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan, tidak ada permasalahan peningkatan kualitas laporan imunisasi rutin

monev program imunisasi √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan tribulan 3 tidak melakukan monev program imunisasi karena terhalang pandemi covid-19

pengambilan vaksin & spuit ke provinsi √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, booster dan TT

Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor resiko 

kesehatan
100% 100% 100% 74,20 pemeriksaan haji √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

Persentase pengendalian kasus KLB 100% 100% 100% pengiriman sampel kasus PD3I, potensial wabah dan keracunan makanan √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan pengiriman sampel kasus PD3I, potensial wabah dan keracunan makanan di tribul II

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 

keracunan makanan
100% 100% 100% workshop surveilans berbasis masyarakat √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

pencetakan Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 

(KLB),Penyakit Menular dan Keracunan Makanan
√ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilakukan percetakan tetapi belum dibagikan ke puskesmas karena pertemuan belum dilaksanakan segera akan dilaksanakan pertemuan setelah kasus covid-19 berakhir

pertemuan teknis ewars dan STP √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan karena terhalang kasus covid-19 tidak boleh mengadakan pertemuan planing ulang di tahun 2021 dengan protokol kesehatan

pertemuan tim pemeriksa haji kabupaten √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2021

pertemuan tim pemeriksa haji puskesmas tahap 1 dan 2 √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

kegiatan pada TW 1 sudah dilaksanakan namun di TW 4 tidak dilaksanakan batal dilaksanakan di tahun 2020, planning kegiatan di tahun 2022

Pertemuan T im Haji Puskesmas dalam rangka Kewaspadaan Pasca Haji √ seksi surveilans dan 

imunisasi tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2020

 pertemuan Rapat Hasil Monitoring Evaluasi Bidang P2P √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan, tidak ada permasalahan tidak ada

penanggulangan kasus KLB PD3I √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan, tidak ada permasalahan tidak ada

Penanggulangan kasus potensial wabah dan keracunan makanan √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan, tidak ada permasalahan tidak ada

Surveilans Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan segera akan dilaksanakan pertemuan setelah kasus covid-19 berakhir

Pengambilan Logistik Kesehatan Haji Ke Propinsi √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan segera akan dilaksanakan pertemuan setelah kasus covid-19 berakhir

Pengiriman dan Validasi Kartu Kesehatan Haji Electronik dan ICV √ seksi surveilans dan 

imunisasi tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2020

Validasi Pelaporan STP Puskesmas dan Rumah Sakit √ √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan dilaksanakan pada tribulan I. tribul 3 tidak dilaksanakan karena kendala pandemi covid-19

Pemeriksaan Dokumen Jamaah Haji Susulan √ seksi surveilans dan 

imunisasi tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2020

OJT pengambilan sampel √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

tidak dilaksanakan planing ulang di tahun 2021 dengan protokol kesehatan

Perjaldin Tracing Kontak Erat Covid-19 √ √ √ seksi surveilans dan 

imunisasi

sudah dilaksanakan, tidak ada permasalahan tidak ada

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80% 94,00% 117,50 58,10 Penguatan Koordinasi Team Pengawas KTR √ Seksi PTM dan Keswa Masih kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perda KTR di Kab Lumajang Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan pelaksanaan perda KTR Kab. 

Lumajang

Persentase Puskesmas Pandu PTM 100% 100% 100,00 Sosialisasi KTR Pada Lintas Sektor √ Seksi PTM dan Keswa Masih banyak lintas sektor yang belum terpapar tentang perda KTR Melibatkan lintas sector dalam pelaksanaan KTR di Kab Lumajang

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan 

gigi dan mulut

100% 40,00% 72,73 Sosialisasi Pengendalian Penyakit T idak Menular √ √ √ Seksi PTM dan Keswa Tidak semua petugas puskesmas mengerti dan memahami program PTM mensosialisasikan Program PTM pada Petugas

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 55% 100% 100,00 Sosialisasi Program KTR √ √ Seksi PTM dan Keswa Tidak semua sekolah menerapkan KTR mensosialisasikan Perda KTR

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% 100% 100,00 Pemantapan Program  Kesehatan Gilut √ Seksi PTM dan Keswa refresh pengetahuan pemegang program Gilut meningkatkan pengetahuan keilmuan pada pemegang program gilut

Upaya Pencegahan Komplikasi Kasus Metabolik √ Seksi PTM dan Keswa refresh pengetahuan pemegang program PTM meningkatkan pengetahuan keilmuan pada pemegang program PTM

 Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program PTM   √ √ √ √ Seksi PTM dan Keswa data belum sinkron antara petugas program dan petugas data kroscek data antara data pkm dan dinkes

PERINGATAN DM √ Seksi PTM dan Keswa masih tingginya angka DM mensosialisasikan penyakit DM

Seminar Aplikasi Program PTM √ Seksi PTM dan Keswa masih banyak petugas tidak mengerti pengoperasian web SIPTM Menambah waktu pelaksanaan

POSBINDU  DRUPADI  DINAS   KESEHATAN  KAB. LUMAJANG √ √ √ √ Seksi PTM dan Keswa Banyak pegawai dinas kesehatan yang kurang memperhatikan kesehatannya skrining kesehatan PTM

SKRENING FAKTOR RISIKO PTM bagi ASN dan Masyarakat √ √ Seksi PTM dan Keswa Banyak pegawai pemkab lumajang yang kurang memperhatikan kesehatannya skrining kesehatan PTM

PEMANTAPAN PROGRAM PANDU PTM √ Seksi PTM dan Keswa refresh pengetahuan pemegang program Pandu PTM di Puskesmas Meningkatkan skill petugas kesehatan dalam konseling KB

WORKSHOP  UBM √ Seksi PTM dan Keswa semua puskesmas belum memiliki klinik UBM pengenalan tentang UBM kepada Puskesmas

SEMINAR PTM √ √ Seksi PTM dan Keswa refresh petugas puskesmas tentang penyakit tidak menular meningkatkan pengetahuan keilmuan pada petugas puskesmas tentang PTM

SEMINAR IVA √ Seksi PTM dan Keswa refresh petugas puskesmas tentang IVA meningkatkan pengetahuan keilmuan pada petugas puskesmas tentang IVA

PEMANTAPAN PROGRAM  IVA √ Seksi PTM dan Keswa Tidak semua petugas puskesmas mengerti dan memahami program IVA mensosialisasikan Program IVA pada Petugas

Penatalaksanaan  KATARAK √ Seksi PTM dan Keswa Banyaknya masalah indera di masyarakat yang masih belum tertangani pembinaan petugas indera di puskesmas tentang pelayanan indera

Advokasi Program Posbindu Pada Lintas Sektor √ Seksi PTM dan Keswa masih banyak opd yang belum memiliki posbindu advokasi pembentukan posbindu

Advokasi Program Posbindu Pada FKTP Swasta √ Seksi PTM dan Keswa belum terbentuk posbindu pada instansi swasta advokasi pembentukan posbindu

Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 15% 8,00% 53.33 39,20 Koordinasi TPKJM Kab. Lumajang √ Seksi PTM dan Keswa Masih kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TPKJM di Kab. Lumajang Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penguatan TPKJM Kab. Lumajang

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan 

jiwa

25 Puskesmas 25 puskemas 100,00 Penguatan TPKJM di Wilayah √ Seksi PTM dan Keswa belum terbentuk TPKJM di masing-masing kecamatan advokasi pembentukan TPKJM di wilayah

Upaya Deteksi Kasus Gangguan Jiwa Berat √ Seksi PTM dan Keswa masih di temukan kasus gangguan jiwa berat/pasung di wilayah deteksi dini kasus jiwa berat

Orientasi Pengendalian Masalah kesehatan jiwa pada sasaran rawan √ Seksi PTM dan Keswa Banyak masalah pada kelompok rawan gangguan jiwa yang masih belom mendapat perhatian penanganan pada kelompok sasaran rawan lebih di tingkatkan

Penanganan Masalah Keswa dan Napza di Masyarakat √ Seksi PTM dan Keswa kasus penyalahgunaan napza yang meningkat di masyarakat skrining dini pada masalah napza

 Workshop Upaya Pengendalian Kasus Napza √ Seksi PTM dan Keswa masih kurangnya pengetahuan petugas tentang penanganan masalah napza meningkatkan pengetahuan petugas tentang masalah napza

Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Jiwa √ √ √ √ Seksi PTM dan Keswa data belum sinkron antara petugas program dan petugas data kroscek data antara data pkm dan dinkes

Pembinaan UKBM Jiwa √ √ Seksi PTM dan Keswa posyandu jiwa di wilayah yang baru terbentuk pembinaan pelaksanaan posyandu jiwa

1. Success Rate (Keberhasilan Pengobatan ) TB 94,9% 88% 92,41              12.394.022.650                10.349.335.800 83,50 22,40 1. Lembur pengolah data P2 √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

tidak ada masalah tidak ada

2. Incident Rate DBD 4,71 per 100.000 

penduduk

1,44 per 100.000 

penduduk

169,43 2. Belanja bahan kimia (Alfa sipermetrin) √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan berjalan dengan lancar mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

3. Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 kasus 0 kasus 100,00 3. Pembinaan Pengelola Program Malaria/E-Sismal di fasyankes √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

telah dilaksanakan di tribulan 1 karena jadwal dari pihak pemateri  mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

4. Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 Faskes 2 faskes 66,67 4. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data PPIA Hepatitis dan IMS/HIV √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

dilaksanakan dengan zoominar tidak ada

5. Presentase penderita kusta yang menyelesaikan 

pengobatan

93,75% 95% 101,12 5. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Sistem Informasi HIV AIDS √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan berjalan dengan lancar mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

6. Pertemuan pembinaan ODHA √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan sempat tertunda karena adanya kebijakan pandemi covid kegiatan telah dilaksanakan oleh LSM dengan Rumah Sakit 

7. Pertemuan Pembentukan Koalisi Organisasi Profesi dalam Penanggulangan TB (KOPI 

TB)

√ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan belum terlaksana karena terkait aturan social/ physical distancing kegiatan akan di jadwal ulang

8. Belanja cetak TB √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

penyerapan anggaran tidak dapat pas sesuai dengan anggaran karena harga penawaran berbeda dengan DPA penyusunan anggaran disesuaikan dengan harga penawaran terakhir

9. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Petugas TB √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan berjalan dengan lancar mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

                   271.875.000 

2. Penyelenggaraan Surveilans 

Penyakit

                   472.428.300 39,92

                    115.337.500 

4. Pencegahan dan Pengendalian 

Kesehatan Jiwa

5. Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular

25,44

                   410.798.887                     105.887.200 

37,47

                    188.570.800 

                   214.505.000                        80.375.000 

                   437.213.400                     111.212.500 

25,78

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat

47% 69,80%                            146,80 

2. Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit

Persentase puskesmas yg 

melaksanakan  kesehatan olahraga

100% 100% 100

3. Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit T idak Menular

5. Upaya Peningkatan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

42,42

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan 

kebugaran

25 puskesmas
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

10. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Kusta √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

pertemuan telah dilaksanakan 1 kali, dan belum dapat dilaksanakan kembali karena terkendala aturan social/ physical distancing 

pandemi covid 

kegiatan akan di jadwal ulang

11. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Infeksi saluran cerna/ pernafasan √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan belum terlaksana karena terkait aturan social/ physical distancing kegiatan akan dilaksanakan melalui zoom meeting

12. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Hepatitis √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan belum terlaksana karena terkait aturan social/ physical distancing kegiatan akan dilaksanakan melalui zoom meeting

13. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Catpor E-Sismal √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan belum terlaksana karena terkait aturan social/ physical distancing kegiatan akan di jadwal ulang

14. Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data DBD dan Malaria √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan berjalan dengan lancar mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

15. Pertemuan Evaluasi Petugas SBH Puskesmas dalam program pecegahan dan 

pengendalian penyakit menular (instruktur dan Pamong SBH)

√ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan mengadakan rapat/ pertemuan saat pandemi covid-19 merencanakan kegiatan di tribulan selanjutnya

16. Pertemuan PPM TB √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan mengadakan rapat/ pertemuan saat pandemi covid-19 merencanakan kegiatan di tribulan selanjutnya

17. Pertemuan Sosialisasi Sistem Informasi Tuberkolosis (SITB) √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan belum terlaksana karena terkait aturan social/ physical distancing pelaksanaan kegiatan akan mengikuti peraturan anggaran selanjutnya 

18. Pemantauan PSN Puskesmas √ √ √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan di tribulan 1 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

19. Monev Program P2M √ √ √ √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

kegiatan di tribulan 1 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan mempertahankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

20. Belanja Modal alat farmasi (Mesin fogging) √ Seksi Pencegahan dan 

pengendaian penyakit 

menular

tidak ada masalah tidak ada

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

80 85,05 106,3 Presentase FKTRL terakriditasi utama 

dan paripurna 

80% 88% 109,38 1. Jumlah Puskesmas reakreditasi 1 puskesmas 0 puskesmas 0 -37,50 1. Workshop pemahaman standart dan instrumen akreditasi v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan ulang dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan

Presentase FKTP terakreditasi utama 

dan paripurna

20% 36% 180 2. Jumlah klinik pratama terakreditasi 0 klinik pratama 0 0 2. Workshop PPI v Seksi Yankesprim Tidak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

Presentase hatra yang memiliki SPTP 6% 6% 100 3. Workshop peningkatan mutu v Seksi Yankesprim Tidak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

presentase penanganan kasus gawat 

darurat dengan Sistem 

Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu (SPGDT)

35% 41,00% 117,14 4. Survey reakreditasi Puskesmas (10PKM) v T idak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

5. Sosialisasi PKP v Seksi Yankesprim Tidak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

6. Desiminasi PKP v Seksi Yankesprim Tidak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

7. Pendampingan reakreditasi 10 lokus v v v v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya perubahan jadwal dari tim pendamping dan adanya masa tanggap covid-

19

koordinasi lebih lanjut dengan tim pendamping 

8. Pendampingan pasca survey non- lokus v v v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021

9. Pendampingan pra - survey reakreditasi 10 lokus v v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021

10. Rakor Persiapan PKP v Seksi Yankesprim Tidak terlaksana dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan akreditasi Puskesmas di tunda tahun 

2020

dianggarkan tahun 2021

11. Monev Validasi PKP (25 PKM) v v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021

12. Monev Binwasdal FKTP (27 FKTP) v v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

13. Honorarium tim pelaksana kegiatan v v v v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

14. Uang lembur PNS v v v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

15. Upah tenaga kerja bulanan v v v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% 86% 103,61 103.730.000                        45.437.000 43,80 59,80 1.  Workshop Standarisasi Pelayanan JKN v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan ulang dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan

2. Workshop Pembinaan FKTP v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

3. Juknis Yankes v v v v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

4. Verifikasi klaim JKN v v v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

5. Uang lembur PNS v v v v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

6. Upah tenaga kerja bulanan v v v v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

2. Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% 8,40% 28 -14,90 1. Lokakarya Rencana Aksi Daerah Program PIS-PK v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

2. Evaluasi Intervensi Pasca Pendataan PIS-PK v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan namun masih adanya permasalahan terkait pergantian versi aplikasi yg baru dimana adanya proses migrasi data 

yang masih berlangsung

koordinasi lebih lanjut terkait pergantian versi aplikasi yg baru

3. Pembinaan Ponkesdes v Seksi Yankesprim Urgensitas kegiatan Pelaksanaan lebih awal yakni di TW 1

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PIS-PK v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

5. Pertemuan Pembinaan Pustu v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

6. Pertemuan Perkesmas v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

7. Pertemuan Validasi Data PIS-PK dan Yankesprim v v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

8. Workshop TPCB v Seksi Yankesprim Sudah dilaksanakan dengan se optimal mungkin tidak ada

9. Lomba Ponkesdes v Seksi Yankesprim tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

10. Monev  Ponkesdes v Seksi Yankesprim tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-20 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

11. Monev  TPCB v Seksi Yankesprim tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-21 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

12. Monev Pendampingan menuju Keluarga Sehat v Seksi Yankesprim Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan

13. Uang lembur PNS v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan ulang dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan

14. Upah tenaga kerja bulanan v Seksi Yankesprim Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan adanya masa tanggap covid-19 dianggarkan ulang dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan

Prasentase Rekomendasi Izin Operasional Fasyankes yang 

diterbitkan

100% 100% 100,00 Inovasi Kegiatan Ngopi Seduh √ Seksi Yankesjuk 1. TTD MoU belum lengkap (Kapus)

2. Belum terjalin koordinasi & komunikasi intens Linprog, linsek & Lin. OPD

3. Kegiatan sudah berjalan & perlu pembinaan lanjutan 

1. Distribusi TTD MoU, cetak dan jilid

2. Koordinasi intens serta evaluasi program 

3. Monitoring dan evaluasi kegiatan

4. Siaran radio dan cetak media promkes

Presentase puskesmas yang melaksanakan program 

kesehatan indra

100% 100% 100,00 RAKOR RUJUKAN √ Seksi Yankesjuk Adanya pandemi global COVID-19 kegiatan pertemuan mengalami pembatasan dalam jumlah undangan Sosialisasi PMK 3 tahun 2020 via zoom

Jumlah FKTRL  terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL 7 FKTRL 87,50 Koordinasi dan Konsolidasi Perizinan Fasyankes √ Seksi Yankesjuk Kurangnya pemahaman terkait peraturan-peraturan yang mendasari perizinan fasyankes Monitoring dan evaluasi

Validasi data √ Seksi Yankesjuk 1. Belum semua mempunyai SK TT dan SK layanan 

2. Penyesuaian data SDM dan Aspak

3. Penyesuaian data rujukan Puskesmas

1. Data yang disajikan valid

2. Data valid dapat dipakai review kelas bagi RS

3. Data Puskesmas valid untuk Keb. Tk II 

Pembinaan Klinik Utama,  Lab, dan Optik √ Seksi Yankesjuk karena pandemi COVID-19 kegitan di tunda dan dapat dilaksanakan pada tribulan 4 Manajemen laboratorium  dalam pemenuhan standarisasi DPJP dan ATLM 

Pembinaan Izin Operasional dan Kenaikan Kelas RS √ Seksi Yankesjuk Kurangnya pemahaman terkait syarat mayor yang wajib dipenuhi Sosialisasi PMK terkait perizinan fasyankes

Monev Sistem Rujukan √ √ √ Seksi Yankesjuk 1. Temuan saat dilakukan Monev tetap sama tiap tahunnya

2. Penundaan beberapa jadwal akibat pandemi global Covid-19

Monitoring dan evaluasi

Pra dan Visitasi Fasyankes √ √ √ √ Seksi Yankesjuk Berkas yang diajukan masih banyak kekurangan dan tidak sesuai PMK terkait, saat melakukan pengajuan berkas ijin operasional 

tidak konsultasi terlebih dahulu ke Dinkes melainkan ke DPMPTSP

Sosialisasi SOP alur perizinan fasyankes

Triage Course dalam Sistem Rujukan (SDK) √ Seksi Yankesjuk 1. Ruangan kurang representative 

2. Ujian pelayihan banyak peserta yang gaduh dan menyontek

3. Alat praktek kurang memadai

1. Monev sistem rujukan di Puskesmas

2. Peta triage harus sudah dibuat dan dilaksanakan di FKTP dan FKTL

Lembur TUP Sistem Rujukan √ √ √ Seksi Yankesjuk Sudah terlaksana dan tidak ada masalah tidak ada

5. Penguatan Sistem Penanganan 

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengembangan PSC di Kab. Lumajang 50% 41% 82,00                    452.050.700                     163.912.700 36,26 45,70 PPGD Awam 1/UKK √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

PPGD Awam 2/ POSKESTREN √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

PPGD AWAM 3/ POSKESTREN √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

PPGD AWAM 4/DINSOS √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

PPGD AWAM 5/YANKES √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

PPGD AWAM 6/YANKES √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan PPGD Awam tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi global Covid-19 dan anggaran tidak dapat terserap Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

P3K Lebaran √ Seksi Yankesjuk Pelaksanaan kegiatan bergabung dengan pemeriksaan skrinning Covid-19 Guna efektivitas kegiatan P3K Lebaran dijadikan satu posko dengan pelaksanaan kegiatan skrinnig Covid-19

P3K Natal dan Tahun Baru √ Seksi Yankesjuk Jadwal mengalami beberapa kali pergantian pertimbangan ulang dan penyesuaian dalam penganggaran

RAKOR GADAR √ Seksi Yankesjuk Kegiatan belum terlaksana (Kendala Covid-19) Menunggu agenda ulang terkait penundaan jadwal akibat pandemi Covid-19

Pengadaan Seragam PSC (Rompi, Topi, Seragam) √ Seksi Yankesjuk Sudah terlaksana dan tidak ada masalah tidak ada

Perjaldin dalam rangka piket P3K di Posko Covid-19 √ √ Seksi Yankesjuk Akibat pandemi global Covid-19 Perjaldin Piket P3K diagendakan untuk kegiatan skrinning Covid-19 dibeberapa posko sehingga 

berdampak pada SDM Petugas kesehatan yang terbatas

Menugaskan Relawan kesehatan untuk membantu kegiatan skrinning Covid-19

Pelayanan Gadar dan P3K PSC √ √ √ √ Seksi Yankesjuk 1. Banyaknya permintaan kegiatan P3K di  musim pandemi covid-19 ini berdampak pada petugas yang sudah terjadwal di posko 

skrinning Covid-19                                                  

2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan fungsi PSC 119 sehingga pelayanan Gadar PSC maih belum maksimal

1. Selektif dalam memilih kegiatan dalam permintaan P3K                                                             

2. Penggunaan sosial media terkait sosialisasi pelayanan PSC

Tambahan Upah TUP PSC (Hari Kerja) √ √ Seksi Yankesjuk Refocusing anggaran Refocusing anggaran

Tambahan Upah TUP PSC (Hari Libur) √ √ Seksi Yankesjuk Sudah terlaksana dan tidak ada masalah tidak ada

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra 439 hatra 77,15                    302.175.000                     137.605.750 45,54 18,00 Pembinaan Asosiasi (2kali) √  √  yankestrad T idak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Jumlah izin STPT yang di terbitkan 34 STPT 17 STPT 50,00 Rapat Koordinasi Lomba kelompok Asman Toga dan Akupresure √  √  yankestrad Sasaran yang hadir banyak yang diwakilkan, sehingga output tidak sesuai dengan tujuan. Revisi SK T im Binwasdal Pelayanan Kesehatan Tradisional

Penguatan T im Asman TP PKK dan Kader Kec-Desa √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Sosialisasi Asman tingkat OPD √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi Asman 13 kali 

(kecamatan/puskesmas) 

√  √  √  √  yankestrad 1. pelaksanaan pembinaan Asman Toga di dua puskesmas (rogotrunan dan Ranuyoso) di puskesmas ranuyoso: belum ada 

kelompok asman TOGA                       

2. Wabah COVID peserta dihasruskan terbatas dan tergantung kapasitas ruangan (Labruk, Tempeh, Jatiroto, Tunjung, Gucialit)                                                                                               

3. di TW 4 Lumajang masuk zona merah kembali, yang mengakibatkan harus memilih wilayah kecamatan / puskesmas yang sedikit 

jumlah kenaikan pasien positifnya

1. diharapkan semua kader dapat membuat taman Toga di masing- masing halaman rumah, sebagai contoh untuk 

masyarakat agar serentak membuat asman TOGA                                     

2 Pelaksanaan pertemuan berada di ruang terbuka / peserta dibatasi hanya 50% saja                                                                                                           

3. Di TW 4 lebih memilih wilayah kecamatan / Puskesmas yang memiliki jumlah kasus positif terendah sebagai 

upaya antisipasi (Senduro, Penanggal, Klakah, Pasrujambe)

Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional empiris √ Tidak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Rapat Koordinasi Binwasdal √  yankestrad T idak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Pertemuan validasi data dan evaluasi data dalam rangka untuk mengevaluasi penurunan 

penyakit menular dan tidak menular

√  yankestrad T idak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Pertemuan desiminasi pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan integrasi √  yankestrad T idak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Sosialisasi penilaian kelompok Asman pemanfaatan toga dan akupresure √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Asuhan mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure bagi petugas kesehatan √  yankestrad T idak adanya tenaga pengelola/batra/akupuntur di Kab. Lumajang Pergeseran Anggaran ke tenaga pengelola/batra/akupuntur(kegiatan dihapus)

Meningkatnya Akses 

dan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan

3.Program Pelayanan 

Kesehatan

15,50

5. Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat

47% 69,80%                            146,80 

2. Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit

37,542.003.095.200                     751.930.900 

42,90                   286.061.000                     122.711.741 

1. Evaluasi dan Pengembangan 

Standar Pelayanan Kesehatan

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat melalui Pendekatan 

Keluarga (Keluarga Sehat)

2. Peningkatan Pelayanan melalui 

JKN

4. Peningkatan Pelayanan dan 

Pembinaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Rujukan

5. Peningkatan pelayanan kesehatan 

tradisional

80,35                    223.802.700                    278.537.500 
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

Sosialisasi Asuhan Mandiri bagi guru UKS dan Pengelola UKS √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID, penerapan (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Sosialisasi Asuhan Mandiri Bagi Pramuka √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID, penerapan (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Lomba asman √  yankestrad tidak terlaksana karena wabah COVID, penerapan (social distancing) menunggu perintah lebih lanjut

Tenaga pengelola/batra/akupuntur √ √ √ √  yankestrad Minimnya Lulusan tenaga DIII Batra 1. Penerimaan Tenaga secara terbuka melalui surat pengumuman                                  

2. Penerimaan tenaga tertunda karena covid-19                                                                  

3.Penerimaan nakestrad dimulai bulan Agustus                                                                       

4. Tenaga D3 batra telah terpenuhi di 3 puskesmas

Monev Kepemilikan STPT √ √ √ √  yankestrad 1. T idak terlaksana karena wabah COVID, penerapan (social distancing)                                     

2. Pada TW 3 diijinkan untuk monev dengan memperhatikan protokol kesehatan (hanya yang ingin mengajukan STPT)                                                                                          

3. di TW4 monev STPT masih dibatasi

1. Menunggu perintah lebih lanjut                                    

2. Perlu pengawalan dan peningkatan optimalisasi Puskesmas dalam pembinaan STPT                                                                                   

3. Diperuntukkan bagi hatra yang ingin memperpanjang / membuat ijin STPT baru

Monev Asman √ √ √ √  yankestrad 1. tidak terlaksana karena wabah COVID, penerapan (social distancing)                        

2. Pada TW 3 diijinkan untuk monev dengan memperhatikan protokol kesehatan (diutamakan hanya pada yang sudah membentuk 

kelompok Asman saja)                                 

3. Di TW 4 monev dilakukan pada wilayah kecamatan yang jumlah kasus COVID nya tidak terlalu banyak

1. Menunggu perintah lebih lanjut                                   

2. di TW 3 diharapkan kelompok Asman tetap menggiatkan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan                                                                          

3. Kelompok Asman diharapkan tetap menjadikan TOGA dan akupresure sebagai tindakan preventif dan promotif 

dalam peningkatan imunitas tubuh

 Persentase Puskesmas dengan 

Manajemen Sumber Daya Kesehatan 

60% 44% 73% 1. Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana 20 sarana 25,00
             247.615.000,00                        50.641.800 20,45

28,40 Belanja alat tulis kantor √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Jumlah toko yang diperiksa 65 toko 1 toko 1,54 Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga √ Seksi Kefarmasian Adanya pandemi covid 19 sehingga pengawasan sarana produksi industri rumah tangga secara langsung memperhatikan situasi dan 

kondisi.

• Pelaksanaan Pengawasan Sarana produksi pangan industri rumah tangga  terhadap pemenuhan standar dan 

persyaratan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan untuk mencegah 

penyebaran Covid-19.

• Kegiatan pengawasan dengan meminta penanggungjawab IRTP untuk mengumpulkan foto dan video proses 

produksi sebagai bahan penilaian dan audit sarana. 

• Sarana IRTP yang dinilai perlu di lakukan audit secara langsung, maka pengawasan akan dilakukan dengan cara 

mendatangi lokasi sarana secara langsung. 

3. Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lbr 180 lembar 120,00 Belanja paket / pengiriman √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja jasa instruktur / narasumber / tenaga ahli √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja jsa juri / wasit √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah melakukan monitoring tempat produksi pangan

 Pertemuan lintas sektor koordinasi pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga

√ √ √ Seksi Kefarmasian tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 tidak ada

Pertemuan lintas sektor koordinasi pengkajian ulang sertifikasi produksi pangan industri 

rumah tangga

√ √ Seksi Kefarmasian tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 tidak ada

Pertemuan lintas sektor koordinasi inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan / IRTP √ √ Seksi Kefarmasian tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 tidak ada

Pertemuan lintas sector, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah 

tangga pangan

√ √ √ Seksi Kefarmasian T idak ada masalah pertemuan lintas sektor yang akan datang mengikutsertakan Dinas pertanian, bagian hukum, DPMPTSP, 

mempersiapkan peralihan perizinan IRT pada DPMPTSP, dan masing-masing OPD dapat menganggarkan untuk 

pengawasan barang di masyarakat

Pertemuan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) keamanan pangan √ √ √ Seksi Kefarmasian Karena adanya pandemi covid-19 sehingga pertemuan tidak dapat dilaksanakan Pelaksanaan pertemuan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pandemi covid-19.

Pertemuan lintas sector pengawasan apotek dan toko obat √ √ Seksi Kefarmasian T idak ada masalah tidak ada

Rakor lintas sector persiapan monev apotek dan toko obat √ √ Seksi Kefarmasian tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 tidak ada

Pertemuan pengelola kefarmasian pada apotek dan toko obat √ √ Seksi Kefarmasian Karena adanya pandemi covid-19 sehingga pertemuan dilaksanakan secara terbatas dengan memperhatikan protocol kesehatan. Pelaksanaan pertemuan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pandemi covid-19.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah √ √ √ √ Seksi Kefarmasian • Adanya pandemi covid 19 sehingga pengawasan sarana pelayanan kefarmasian secara langsung memperhatikan situasi dan 

kondisi.

• Apotek yang tidak memenuhi standart dan persyaratan belum maksimal melakukan perbaikan.

• Jumlah pengajuan apotek dan toko obat sedikit.

Pelaksanaan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan tetap 

dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Belanja hadiah uang tunai √ Seksi Kefarmasian tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 tidak ada

Belanja pengisian tabung gas √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja bahan obat-obatan √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja bahan kimia √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

1. Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60% 5,10 Belanja pengisian tabung gas √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja bahan obat-obatan √ √ √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja bahan kimia √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

Belanja pengadaan / foto copy / penjilidan / penyampulan √ √ Seksi Kefarmasian tidak ada masalah tidak ada

1. Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 39 fasyankes 39 fasyankes 100,00                    142.155.000                        88.560.000 62,30 5,70 Lembur Pengelola ASPAK √ Seksi alkes dan PRT tidak ada masalah tidak ada

2. Toko alkes/PKRT dibina 25 toko 36,00 Bimtek Pengadaan dan pemeliharaan alkes √ Seksi alkes dan PRT kegiatan ini sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19, namun akhirnya bisa dilaksanakan menggunakan narasumber internal dan tetap menerapkan protokol kesehatan

Cetak Pedoman Alkes dan PKRT √ Seksi alkes dan PRT belum dilaksanakan karena kondisi pandemi COVID-19 menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan isi dari pedoman alkes 

dan PKRT yang harus di cetak

mengumpulkan refrensi untuk merealisasikan kegiatan

Belanja Pakaian Kerja Lapangan √ Seksi alkes dan PRT kegiatan ini belum dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan jadwal pelaksanaan workshop 

sterilisasi tertunda. Dimana pakaian kerja lapangan digunakan pada kegiatan workshop sterilisasi

melakukan rescedule kegiatan workshop sterilisasi sehingga pengadaan pakaian kwej Lapangan dapat segera 

direalisasikan

Pembinaan Puskesmas Percontohan √ √ √ √ Seksi alkes dan PRT adanya pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh kegiatan tertunda reschedule hingga kondisi memungkinan

workshop sterilisasi √ Seksi alkes dan PRT kegiatan ini sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19, namun akhirnya bisa dilaksanakan menggunakan narasumber internal dan tetap menerapkan protokol kesehatan

Pertemuan Pengelola alkes dan PKRT √ √ √ √ Seksi alkes dan PRT hasil validasi ASPAK ke beberapa puskesmas menunjukkan bahwa masih banyak alkes yang belum dientry di ASPAK dan Alkes di 

Puskesmas banyak yang tidak terpelihara 

1. mengupdate data ASPAK meliputi jumlah, jenis, kondisi

2. melakukan penyuluhan mengenai kewaspadaan pembelian PKRT

3. puskesmas yang belum dikunjungi validasi menyiapkan data ASPAK puskesmas 

Pertemuan Pengelola ASPAK √ Seksi alkes dan PRT tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Pemilik Toko Alkes/PKRT √ Seksi alkes dan PRT terdapat pengurangan jumlah peserta dan durasi pertemuan dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 melakukan kunjungan ke pemilik toko yang lainnya

Pertemuan Pemilik Toko Alkes/PKRT di Puskesmas √ Seksi alkes dan PRT terdapat pengurangan jumlah peserta dan durasi pertemuan dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19, selain itu terdapat 

pula peserta yang tidak hadir memenuhi undangan

kunjungan ke sasaran yang diundang namun tidak hadir, untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya

Validasi ASPAK √ Seksi alkes dan PRT kegiatan dilaksanakan dengan mengunjungi 25 puskesmas, 5 RS, dan beberapa klinik di Kab. Lumajang, akan tetapi karena 

pandemi COVID-19 sehingga kegiatan validasi ASPAK hanya bisa dilakukan di 25 Puskesmas dan 2 RS dengan permasalahan :

1. beberapa alkes di ruangan tidak sesuai dengan data ASPAK yang sudah di entry pada aplikasi ASPAK

2. alkes yang ada di puskesmas belum sesuai dengan PMK 75 tahun 2014

3. banyak alkes di puskesmas yang kurang terpelihara dengan baik

1. melakukan update data ASPAK sesuai jenis dan jumlah yang ada di lapangan

2. melakukan update data ASPAK ketika kondisi alkes berubah

3. menginventarisir data alkes yang dimiliki puskesmas atau RS namun belum bisa di entry pada ASPAK

Jumlah alkes yang diadakan 132 buah 132 100,00 Pengadaan alat kesehatan √ √ √ Seksi alkes dan PRT tidak ada masalah tidak ada

Jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 364 buah pemeliharaan alat kesehatan √ Seksi alkes dan PRT tidak semua puskesmas dapat dikunjungi karena pembatasan kunjungan ke puskesmas akibat fluktuatifnya kasus Covid-19 puskesmas yang belum dikunjungi akan diprioritaskan untuk dikunjungi tahun 2021

kalibrasi alat kesehatan √ Seksi alkes dan PRT terdapat beberapa alokasi alat yang akan di kalibrasi tidak bisa dipenuhi oleh puskesmas memastikan puskesmas bisa memenuhi jenis dan jumlah alokasi alat kesehatan yang akan dikalibrasi

1. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti 

bimtek/sejenisnya

256 orang 208 orang 81,25                    441.105.000                     285.022.800 64,62 36,00 Pembinaan Jabfung √ Seksi SDMK adanya anggota tik PAK yang masih baru dalam kurang pengetahuan melakukan pendampingan bagi anggota tim PAK yang masi bau dalam melakukan penilaian DUPAK

2. Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 orang 204 orang 120,00 Monev T im Penilai Jabfung √ Seksi SDMK pengetahuan JPF tentang penyusunan DUPAK masih kurang, khususnya PNS baru. melakukan pertemuan pembinaan jabfung bagi PJF yang kurang memahami tentang jabfung fab penyusunan 

DUPAK

3. Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 0 kategori 0,00 Workshop Asman Toga √ Seksi SDMK butuhnya peningkatan kapasitas petugas melakukan koordinasi dengan seksi yankestrad terkait peningkatan kapasitas petugas

Workshop Pemeriksaan Lab TB √ Seksi SDMK butuhnya peningkatan kapasitas petugas melakukan koordinasi dengan seksi P2M terkait peningkatan kapasitas petugas tahun 2021

Triage course dalam sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan √ Seksi SDMK perlunya pembinaan teknis dan kompetensi petugas UGD puskesmas melakukan koordinasi dengan seksi yankesprim dan yankesjuk untuk pembinaan teknis dan kompetensi petugas 

UGD Puskesmas

Workshop EMO DEMO √ Seksi SDMK tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19 tidak ada

Hr T im Penilaian Jabfung √ √ Seksi SDMK tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Monitoring Jabfung √ √ Seksi SDMK tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19 tidak ada

Sosialisasi Uji Kompetensi √ Seksi SDMK kegiatan kurang berjalan efektif terkait dengan keterbatasan peserta dalam hal teknologi, sehingga disuksi kurang berjalan dengan 

lancar

menghimbau  peserta untuk melakukan konsultasi secara langsung kepada penguji terkait hal-hal yang perlu 

disiapkan

Rakor T im Uji Kompetensi √ Seksi SDMK kegiatan kurang berjalan efektif terkait dengan keterbatasan peserta dalam hal teknologi, sehingga disuksi kurang berjalan dengan 

lancar

menghimbau  peserta untuk melakukan konsultasi secara langsung kepada penguji terkait hal-hal yang perlu 

disiapkan

Pelaksanaan Uji Kompetensi √ Seksi SDMK • Anggaran makmin rakor tim ukom tidak diserap sejumlah Rp.1.350.000 karena rakor dilakukan secara daring.

• Anggaran makmin pelaksanaan ukom diserap sesuai kebutuhan. Sisa Rp.3.600.000

• Honor tim penguji ukom dan penyelenggara ukom diserap sesuai kebutuhan. Sisa Rp.9.600.000

• Belanja cetak sertifikat ukom diserap sesuai kebutuhan, sisa Rp.1.475.000

diserap sesuai kebutuhan

Pertemuan Training Need Assesment √ Seksi SDMK masih ada 13 puskesmas yang belum mengumpulkan dokumen TNA follow up pengumpulan dokumen

Workshop Pengelolaan Limbah Medis √ Seksi SDMK tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19 tidak ada

Peningkatan Kapasitas Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian HIV / 

AIDS dan PIMS

√ Seksi SDMK Selama masa pandemic covid-19 instruktur/narasumber diutamakan dari internal Kabupaten Lumajang untuk mengurasi risiko 

penularan. Narasumber kegiatan ini berasal dari Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, sehingga anggaran tidak 

diserap :

• Honor instruktur PNS sejumlah Rp.9.000.000

• Penggantian transport sejumlah Rp.1.500.000

• Belanja sewa penginapan Rp. 2.000.000

diserap sesuai kebutuhan

Peningkatan Kapasitas Petugas RR, surveilans, monev dan farmasi dalam pencegahan dan 

pengendalian HIV / AIDS dan PIMS

√ Seksi SDMK • Selama masa pandemic covid-19 instruktur/narasumber diutamakan dari internal Kabupaten Lumajang untuk mengurasi risiko 

penularan. 

• Honor instruktur PNS diserap sesuai kebutuhan, sisa Rp.1.500.000

• Penggantian transport tidak diserap sejumlah Rp.1.500.000 (Instruktur berasal dari Kabupaten Lumajang)

• Belanja sewa penginapan tidak diserap Rp.2.000.000 (Instruktur berasal dari Kabupaten Lumajang)

• Belanja makmin diserap sesuai kebutuhan, sisa Rp.1.050.000

diserap sesuai kebutuhan

Pelatihan PPGD √ Seksi SDMK Kediatan ini direncanakan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas dalam PPGD termasuk penangangan pasien covid-19 di 

puskesmas. Namun sampai dengan bulan Desember 2020, sesuai dengan hasil konsultasi kepada Kepala Dinas Kesehatan kegiatan 

pelatihan PPGD tidak boleh dilaksanakan, mengingat proses pelatihan berisiko tinggi terhadap kemungkinan penularan Covid-19.

tidak ada

1.  Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 950 SIP 46,80 Perjalanan Dinas Binwas Mutu SDMK √ √ √ Seksi SDMK tidak ada masalah tidak ada

Meningkatnya Akses 

dan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan

4. Program 

Peningkatan Sumber 

Daya Kesehatan

3.Program Pelayanan 

Kesehatan

81,41

             12.716.655.883                12.173.233.692 

8,70               4.708.898.328                  4.216.825.919 89,55

                       78.362.000                      96.251.000 

95,73

1. Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Produk Kefarmasian 

dan Pangan

2. Pengadaan Obat Dan Perbekalan 

Kesehatan

100,8060,48%

0 karegori

1218 SIP

4. Penyediaan/ 

Peningkatan/Pemeliharaan Alat 

Kesehatan

351 buah

3. Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Alat Kesehatan dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga

96,43

5. Peningkatan pelayanan kesehatan 

tradisional

6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu 

Sumber Daya Manusia Kesehatan

9 toko

5. Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

128,21



Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 
Realisasi Tahun 

2020 
Capaian (%) Target Tahun 2020  Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) TW1 TW2 TW3 TW4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                        18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Output (Keluaran) / Es. 4 kinerja keuangan

Output Kegiatan

LAPORAN INTERIM DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

Pertemuan Internsip √ √ √ Seksi SDMK • Mini project yang telah dilaksanakan oleh peserta PIDI belum dimanfaatkan oleh puskesmas secara optimal. 

• Selama pandemic covid 19 tahun 2020 kegiatan mini project ditiadakan diganti dengan penyusunan laporan hasil kegiatan UKM 

masing-masing peserta

• Lebih meningkatkan peran dokter pendamping dalam melakukan pendampingan pelaksanaan mini project 

termasuk dalam penentuan tema atau permasalahan yang diangkat.

• Melibatkan tim perencanaan puskesmas, lintas program dan PPD dalam pelaksanaan intervensi

• Tahun 2021, kegiatan mini project diutamakan pada kegiatan yang mendukung penanggulangan covid-19

Rakor SDMK √ √ Seksi SDMK 1. masih ditemukan nakes yang melakukan praktek tanpa SIP

2. masih banyak nakes yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik

3. masih banyak nakes yang menyediakan obat diluar kewenangan, penyimpangan, dan penyediaan obat yang tidak sesuai ketentuan, 

dan masih ada yang melakukan pelayanan diluar kewenangan

4. pembinaan jabatan fungsional di puskesmas dan RS juga belum dilaksanakan dengan optimal

kesepakatan dukungan kepala puskesmas dan organisasi profesi tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan 

mutu SDM kesehatan dan perencanaan obat dan alkes tahun 2020

Pertemuan Pengelola Data √ √ √ Seksi SDMK petugas pengolah data SDMK sering berganti sehingga membutuhkan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus melakukan pendekatan secara personal kepada pengelola SDMK yang baru

Pertemuan Pembinaan Nakes √ √ Seksi SDMK Tidak ada masalah tidak ada

Workshop Perencanaan Kebutuhan SDMK √ Seksi SDMK Tidak ada masalah tidak ada

Persentase Kelengkapan alkes 

puskesmas

52,00% 36,84% 70,85 1. Jumlah alkes yang diadakan 147 buah

6. Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

85.8% 100% Pelayanan Administrasi dan 

Operasional Perkantoran

Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 36 jenis 35 jenis 97,22                3.987.022.057                  3.361.774.354 84,30 14,20 Belanja alat tulis kantor √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batray kering) √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

belanja cetak √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

belanja sewa alat kantor √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

7. Program 

Peningkatan

Sarana Dan

80% 94,45% Pembangunan/Pengad aan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur

1. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan 

dan direhabilitasi

18 jenis 18 jenis 100,00                3.727.819.441                  3.569.713.145 95,76 4,20 1. Belanja Sewa Alat Kantor √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

2. Belanja modal elektrik generating set √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

3. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

4. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

5. Belanja Modal Kendaraan Bermotor beroda dua √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

6. Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

7. Belanja modal meubelair √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

8.Belanja Modal Alat Pembesih √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

9. Belanja modal alat pendingin √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

10. Belanja modal home use √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

12. Belanja modal personal komputer √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

13. Belanja modal peralatan personal komputer √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

14.Belanja Modal Peralatan Jaringan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

15. Belanja Modal Pemancar UHF √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

16.Belanja modal bangunan gedung kantor √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

17. Software Komputer √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

1. Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara 18 jenis 17 jenis 94,44                    927.049.400                     757.535.274 81,72 12,70 1.Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

2.Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

3. Belanja Pemeliharaan Electric Generating Set √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

4.Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

5.Belanja Pemeliharaan Office Use √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

6. Belanja Pemeliharaan Meubelair √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

7. Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

8. Belanja Pemeliharaan Home Use √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

9. Belanja Pemeliharaan Komputer Unit / Jaringan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

10.Belanja Pemeliharaan Personal Komputer √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

11.Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

12.Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone √ √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

13.Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

14Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

100% 100% 1. Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 3 laporan 3 laporan 100,00                      12.765.000                          5.865.000 45,95 54,10 Rapat Evaluasi Lakip √ √ √ √ subag penyusunan 

Program

rapat dengan UPT tidak terlaksana karena pandemi covid-19 melakukan evaluasi melalui daring

Lembur LAKIP √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur LPPD √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rapat evaluasi SAKIP √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

cetak LPPD √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Cetak LAKIP √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Fotocopy materi rapat √ subag penyusunan 

Program

tidak diserap diserap sesuai kebutuhan

Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran dan Prognosis Realisasi 

Anggaran

1. Jumlah Dokumen  Laporan Keuangan Semesteran dan 

Prognosis Realisasi Anggaran

2 laporan 2 laporan 100,00                      57.434.000                        48.950.000 85,23 14,80 Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan prognosis realisasi 

anggaran

√ √ Subag Keuangan Kegiatan Sesuai target tidak ada

Pertemuan Keuangan √ Subag Keuangan Kegiatan Sesuai target tidak ada

Konsolidasi Pelaporan Keuangan √ √ Subag Keuangan Kegiatan Sesuai target tidak ada

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan 1 laporan 100,00 Lembur dalam rangka Evaluasi hasil pembangunan √ √ Subag Keuangan Kegiatan Sesuai target tidak ada

2. Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 laporan 1 laporan 100,00 Pertemuan petugas Akuntansi √ √ Subag Keuangan Karena ada pandemi covid-19 pertemuan tdak dapat dilaksanakan pertemuan dilakukan secara daring

Pertemuan pengelola barang √ √ √ √ Subag Keuangan Karena ada pandemi covid-19 pertemuan tdak dapat dilaksanakan pertemuan dilakukan secara daring

Konsolidasi Pelaporan hasil pembangunan √ Subag Keuangan Kegiatan Sesuai target tidak ada

Penyusunan Laporan Indeks 

Kepuasan Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,00                      99.650.000                        96.950.000 97,29 2,70 Cetak Dokumen IKM √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Persiapan survei IKM √ subag penyusunan 

Program

tidak dilaksanakan karena pandemi covid-19 dilaksanakan secara daring

 paparan hasil IKM dan RTL √ subag penyusunan 

Program

tidak dilaksanakan karena pandemi covid-20 dilaksanakan secara daring

Kegiatan Penyusunan Dokumen IKM √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Jumlah dokumen

Rencana Kerja yang disusun
2 dokumen 2 dokumen 100,00                      12.130.000                        11.110.000 91,59 8,40 cetak Renstra dan Renja √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

lembur renja √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Penyusunan Rencana Kerja Dan 

Anggaran (RKA) SKPD

1. Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) 

SKPD yang disusun
4 dokumen 4 dokumen 100,00                    154.200.000                     121.914.000 79,06 20,90 Rakontek Penyusunan perubahan perencanaan Anggaran tahun 2020 √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rakor Perencanaan DAK √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rakontek Penyusunan perencanaan anggaran th 2021 √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rakontek Penyusunan PPRG √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rapat Kordinasi Perencanaan √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur RKA √ √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur perubahan anggaran √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur perencanaan √ √ √ subag penyusunan 

Program

sebagian tidak diserap karena pengurangan jam kerja dan pembatasan lembur lembur dilengkapi dengan KAK agar teridentifikasi maksud, tujuan dan output yang akan dicapai

cetak dokumen perencanaan √ √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

cetak RKA √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Cetak DPA √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Cetak RKPA √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Cetak DPPA √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Cetak dokumen DAK √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Tambahan upah perencanaan √ √ √ subag penyusunan 

Program

sebagian tidak diserap karena pengurangan jam kerja dan pembatasan lembur lembur dilengkapi dengan KAK agar teridentifikasi maksud, tujuan dan output yang akan dicapai

Tambahan upah lembur PPRG √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

9. Program 

Pengadaan, 

Peningkatan Dan 

Persentase peningkatan sarana dan 

prasarana Puskesmas/ Puskesmas 

Pembantu dan jaringannya

86,60% Pengadaan Sarana Dan Prasarana 

Puskesmas

Jumlah pembangunan IPAL puskesmas 12 puskesmas 12 puskesmas 100,00                5.645.089.724                  5.078.058.790 89,96 -90,00 1. Pembangunan IPAL Puskesmas √ subag umum dan 

kepegawaian

konstruksi aman namun pembayaran untuk 4 lokasi ada kendala pada kontrak. Konseptual beli melebihi surat edaran sekda membuat surat pernyataan ke sekda

Puskesmas/Puskesm 

as Pembantu Dan 

Jaringannya

2. Biaya Perencanaan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

3. Biaya Pengawasan √ subag umum dan 

kepegawaian

pengawawan molor karena konseptual beli melebihi surat edaran sekda membuat surat pernyataan ke sekda

4. HR Pokja √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

5. HR PPHP √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

6. Lembur √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

7. Makmin Rapat √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

8. Cetak dokumen √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

9. Perjadin √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

10. Tambahan Upah Tenaga Kontrak √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

11. Biaya Perencanaan  TPS Puskesmas √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

12. Makmin Rapat √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

13. Fotokopi √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Penyusunan Rencana

Kerja

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana 

dan Prasarana Aparatur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd / 

Lakip

Meningkatnya Akses 

dan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan

8. Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

4. Program 

Peningkatan Sumber 

Daya Kesehatan

5.Program 

Pembinaan 

Lingkungan Sosial

81,41

1. Pengadaan alat kesehatan

Persentase sarana dan prasarana yang 

berfungsi dengan layak

85.20%

                     66.461.000                        47.373.000 

                       78.362.000 

√

                     96.251.000 

28,6079,57

71,28 28,70

               1.648.973.400                  1.312.020.900 survei harga pasar harus lebih teliti√ terdapat pengadaan yang gagal diadakan tahun 2020 dikarenakan harga pasar lebih tinggi dari pagu yang tersedia

85,8%Persentase pemenuhan Pelayanan 

administrasi perkantoran

prosentase dokumen pelaporan sesuai 

pedoman dan tepat waktu

100%

1218 SIP

108,16Penyediaan/ 

peningkatan/Pemeliharaan Sarana / 

prasarana fasilitas kesehatan yang 

bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Kesehatan

Seksi alkes dan PRT

6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu 

Sumber Daya Manusia Kesehatan

128,21

159 buah



Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 
Realisasi Tahun 

2020 
Capaian (%) Target Tahun 2020  Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) TW1 TW2 TW3 TW4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                        18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Output (Keluaran) / Es. 4 kinerja keuangan

Output Kegiatan

LAPORAN INTERIM DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

14. Penjilidan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah puskesmas yang di rehab 1 puskesmas 1 puskesmas 0,00                    105.580.112                     103.068.800 97,62 2,40 Kegiatan perencanaan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Lembur √ √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Rapat √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

penggandaan √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Tambahan upah √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

rehap sarana air bersih √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

kegiatan pengawasan √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Honor PPTK dan HR Pokja √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

25% 27,10% Koordinasi Pelaksanaan Program 

Pembangunan Kesehatan

Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang 

terfasilitasi

85% 60,00% 70,59                    149.575.000                        90.510.000 60,51 10,10 Workshop Perencanaan dan penganggaran program kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas program kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Koordinasi dan evaluasi akselerasi pencapaian indikator kinerja bidang 

kesehatan 

√ subag penyusunan 

Program

tidak dilaksanakan karena pandemi covid-19 tidak ada

rakontek penyusunan usulan musrenbang √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

rakontek penyusunan DAK √ √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Rakor perencanaan anggaran √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

rakor program kesehatan √ √ √ √ subag penyusunan 

Program

beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 tidak ada

Lembur entry SIRUP √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur musrenbang √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur program kesehatan √ √ √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Lembur SOP-SPP √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Monitoring, Evaluasi

Dan Pelaporan

Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 puskesmas 25 puskesmas 100,00                      25.300.000                        19.515.000 77,13 22,90 belanja perjalanan dinas dalam daerah √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Manajemen Pengelolaan Data Dan 

Informasi

Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 2 laporan 2 laporan 100,00                      67.389.000                        41.229.000 61,18 38,80 Rapat Koordinasi Penyusunan profil kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Validasi Data Profil kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Validasi Data sasaran program kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Evaluasi SPM √ subag penyusunan 

Program

tidak dilaksanakan karena pandemi covid-19 dan dimampatkan melalui monev tidak ada

cetak profil kesehatan dan SPM √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

lembur penyusunan profil kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

lembur validasi data kesehatan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

monev data √ subag penyusunan 

Program

dilaksanakan pada 7 puskesmas saja karena pandemi covid-19 monev dilaksanakan secara daring

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan 

yang terfasilitasi

71,00% 34% 47,89                      79.001.000                        22.090.000 27,96 19,90 rapat koordinasi lintas program √ √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan Sosialisasi DAK Non Fisik √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pertemuan dan Evaluasi DAK NF √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Desk Penyusunan RKA √ subag penyusunan 

Program

tidak diserap karena dijadikan satu dengan evaluasi DAK Non Fisik tidak ada

Fotocopy juknis √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Fotocopy dokumen perencanaan √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Fotocopy materi desk √ subag penyusunan 

Program

tidak diserap untuk evisiensi anggaran diserap sesuai kebutuhan

Fotocopy materi pertemuan evaluasi √ √ subag penyusunan 

Program

tidak diserap untuk evisiensi anggaran diserap sesuai kebutuhan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 14 jenis 13 jenis 92,86                3.910.141.000                  3.855.824.000 98,61 -5,80 1.HR pegawai honorer/tidak tetap √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

2. uang lembur pns √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

3. belanja dekorasi √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

4. belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

5. belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

6. belanja makanan dan minuman rapat √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

7. belanja perjalanan dinas dalam daerah √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

8. belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

9. belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan √ √ subag umum dan 

kepegawaian

tidak ada masalah tidak ada

Pembinaan dan Implementasi Sistem 

Informasi Kesehatan

Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi 

kesehatan

13 puskesmas 13 puskesmas 100,00                      80.703.000                        22.593.000 28,00 72,00 RAPAT KOORDINASI WEBSITE √ √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

PERTEMUAN EVALUASI SIK √ √ subag penyusunan 

Program

tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 dilaksanakan secara daring

Monitoring dan Evaluasi SIK PUSKESMAS √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

Pengembangan Aplikasi SIK PUSKESMAS √ subag penyusunan 

Program

tidak terserap karena aplikasi belum dijalankan di semua puskesmas tidak ada

lembur pengembangan aplikasi SIK √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

tambahan upah pengembangan aplikasi SIK √ subag penyusunan 

Program

tidak ada masalah tidak ada

tambahan upah penyusun artikel √ subag penyusunan 

Program

hanya terserap sebagian menyesuaikan jumlah orang pembuay artikel tidak ada

Persentase Upaya Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas

100% 76% 76 Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan K4 100% 94,78% 94,78              16.735.659.000 33,06 pelayanan cakupan K4 √ √ √ √ UPT Puskesmas masih ada ibu hamil yang melakukan K1 di wilayah puskesmas namun pada saat melakukan K4 pindah wilayah yang menyebabkan 

tidak terdatanya ibu hamil tersebut

intensifikasi sweeping ibu hamil dengan melibatkan kader, sweeping ibu hamil yang tidak datang ke 

Angka kontak 150 permil 150 per mil 100% Cakupan Linakes di Faskes 100% 105,14% 105,14 1384,91 pelayanan kesehatan ibu bersalin √ √ √ √ UPT Puskesmas adanya ibu hamil yang bersalin di faskes lain ibu hamil yang akan melakukan persalinan bisa dilakukan pendampingan terus menerus oleh bidan desa sehingga 

persalinan bisa dilakukan di puskesmas

Persentase pengambilan dan 

pemeriksaan sampel klinik dan 

kesehatan masyarakat/lingkungan

100% 100,00% 100 Cakupan KN Lengkap 100% 101,41% 101,41 86,56 pelayanan kesehatan neonatal √ √ √ √ UPT Puskesmas kegiatan posyandu sementara tidak dilaksanakan akibat panemi COVID-19 kegiatan akan dilakukan secara maksimal ketika pandemi berakhir sehingga dapat mencapai target yang ditentukan

Persentase Puskesmas dalam 

pengawasan, pengendalian dan 

evaluasi obat, BMHP, dan vaksin

100% 100% 100 Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% 100,99% 100,99 belayanan ksehatan balita √ √ √ √ UPT Puskesmas kurangnya kesadaran ibu balita untuk membawa balita ke posyandu atau fasilitas kesehatan, selain itu kegiatan posyandu di tiadakan 

akibat adanya wabah pandemi covid-19

melakukan intensifikasi sweeping pada balita yang belum melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% 100,00% 100 pelayanan kesehatan gizi buruk √ √ √ √ UPT Puskesmas tidak ada masalah tidak ada

Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% 94,42% 101,0 pelayanan imunisasi dasar √ √ √ √ UPT Puskesmas kegiatan imunisasi banyak ditunda akibat wabah pandemi covid-19 melakukan sweeping imunisasi dan melaksanakan monitoring serta evaluasi program imunisasi secara 

berkelanjutan

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% 51,62% 51,62 Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif √ √ √ √ UPT Puskesmas terlalu banyaknya sasaran dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada, selain itu kegiatan sekolah diliburkan akibat adanya 

wabah pandemi covid-19 sehingga tidak dapat melakukan screening kesehatan bagi siswa usia produktif

memberdayakan petugas Kesehatan yang ada, penyusunan jadwal disesuaikan dengan berakhirnya wabah 

pandemic covid-19 selesai.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 29,73% 29,73 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi √ √ √ √ UPT Puskesmas kurangnya pelaksanaan screening mengenai PTM kepada masyarakat, dan masyarakat banyak yang tidak melakukan cek 

pemeriksaan kesehatan berkala. 

mengaktifkan posbindu PTM di setiap desa/kelurahan sebagai upaya screening Kesehatan terkait PTM bagi 

masyarakat dan sosialisasi pentingnya pemeriksaan Kesehatan secara berkala kepada masyarakat, namun pada 

saat wabah pandemic covid-19 sosialisasi dapat dilakukan melalui media online yang dapat diakses oleh 

masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% 96,62% 96,62 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus √ √ √ √ UPT Puskesmas kurangnya pelaksanaan screening mengenai PTM kepada masyarakat, dan masyarakat banyak yang tidak melakukan cek 

pemeriksaan kesehatan berkala. 

mengaktifkan posbindu PTM di setiap desa/kelurahan sebagai upaya screening Kesehatan terkait PTM bagi 

masyarakat dan sosialisasi pentingnya pemeriksaan Kesehatan secara berkala kepada masyarakat, namun pada 

saat wabah pandemic covid-19 sosialisasi dapat dilakukan melalui media online yang dapat diakses oleh 

masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 

Jiwa Berat 
100% 117,14% 117,14 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat √ √ √ √ UPT Puskesmas adanya pandemi cOVID-19 menyebabkan kegiatan sweeping ODGJ terhambat dikarenakan mobilitas petugas terbatas melakukan penjadwalan ulang sweeping ODGJ

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai 

standar
100% 72,68% 72,68  Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar √ √ √ √ UPT Puskesmas kurangnya penemuan suspek TB yang disebabkan kurangnya tenaga dalam penemuan suspek TB. memberdayakan kader Kesehatan dalam penemuan suspek TB, serta memberdayakan kader Kesehatan di masing-

masing desa dan kelurahan untuk melakukan pemantauan meminum obat (PMO) kepada pasien TB

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi 

HIV 
100% 81,55% 81,55 Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV √ √ √ √ UPT Puskesmas belum semua ibu hamil dilakukan rapid test karrena keterbatasan waktu dan tenaga membuat strategi baru agar seluruh ibu hamil dapat dilakukan rapid test

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% 65% 100,00 Pelaksanaan kegiatan STBM √ √ √ √ UPT Puskesmas tidak ada masalah tidak ada

Capaian Rumah Tangga Sehat 43% 36,32% 84,46 pelaksanaan Rumah Tangga Sehat √ √ √ √ UPT Puskesmas belum dilaksanakan dan pada tribulan I belum jadwalnya melakukan survey rumah tangga sehat. melakukan sosialisasi rumah tangga sehat di masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang 

mendukung Kesehatan masyarakat, selain itu dilakukan penjadwalan pelaksanaan survey rumah tangga sehat untuk 

mengetahui cakupan capaian rumah tangga sehat

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% 85,44% 85,44 Screening Anak Usia Pendidikan Dasar √ √ √ √ UPT Puskesmas terlalu banyak sasaran dibandingkan dengan petugas yang ada. Selain itu kegiatan sekolah diliburkan akibat adanya wabah pandemi 

COVID-19 sehingga tidak dapat melakukan screening kesehatan bagi siswa usia pendidikan dasar

menyusun jadwal pelaksanaan screening kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dengan memberdayakan 

petugas kesehatan yang ada, penyusunan jadwal disesuaikan dengan berakhirnya wabah pandemi COVID-19 

selesai

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% 62,37% 62,37 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut √ √ √ √ UPT Puskesmas terlalu banyaknya sasaran dibandingkan dengan keterbatasan petugas. Selain itu posyandu lansia ditiadakan karena adanya pandemi 

virus covid-19.

mengoptimalisasi kegiatan posyandu lansia bersama dengan petugas medis dan bekerjasama dengan lintas sektor 

terkait. Pada kondisi pandemic covid-19 upaya pengoptimalan posyandu lansia dapat dilakukan dengan cara 

mengunjungi lansia beresiko untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan

Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% 103,00% 103,00 38,15 pelayanan rawat jalan √ √ √ √ UPT Puskesmas adanya faskes lain di wilayah kerja puskesmas sehingga menjadi opsi lain bagi pasien untuk datang berobat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga menjadi opsi pertama pasein untuk datang berobat

Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% 2,00% 133,00 118,00 pelayanan rawat inap √ √ √ √ UPT Puskesmas banyaknya pilihan fasilitas kesehatan yang lain yang ada di wilayah puskesmas sehingga memungkinkan masyarakat memilih untuk 

rawat inap di pelayanan fasilitas kesehatan yang lain.

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang belum berkualitas di puskesmas dan menjaga kualitas pelayanan 

kesehatan yang sudah berkualitas di puskesmas baik dari segi sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang 

ada di puskesmas terutama kualitas pelayanan kesehatan rawat inap.

Honorarium pelayanan kesehatan √ √ √ UPT Labkesda tidak ada masalah tidak ada

Belanja alkes /kedokteran habis pakai √ UPT Labkesda tidak ada masalah tidak ada

Belanja bahan kimia √ UPT Labkesda tidak ada masalah tidak ada

Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan √ √ √ √ UPT Labkesda tidak ada masalah tidak ada

Belanja alat laboratorium umum √ UPT Labkesda tidak ada masalah tidak ada

90,40%

Peningkatan Pelayanan Melalui 

Bantuan Operasional Kesehatan 

(Bok)

Penyediaan Jasa

Manajemen Kesehatan

-25,84

Meningkatnya Akses 

dan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan

10.Program 

Peningkatan

Manajemen

Pelayanan Kesehatan

79,85             78.738.982.112 

Persentase Manajemen Perencanaan 

dan Informasi Kesehatan

               62.876.726.534 

                 8.953.956.033 53,50

Pelayanan Labkeda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1776 orang 1168 orang 65,76                    652.239.300                     597.452.899 91,60

11. Program Upaya 

Kesehatan di UPTD 

(Puskesmas, 

Labkesda, IFK)

Upaya Kesehatan Perorangan dan 

Pendukung Pelayanan BLUD di 

Puskesmas



Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 
Realisasi Tahun 

2020 
Capaian (%) Target Tahun 2020  Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) TW1 TW2 TW3 TW4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                        18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat 25 puskesmas 25 puskesmas 100 Belanja jasa kantor √ UPT IFK tidak ada masalah tidak ada

belanja cetak dan penggandaan √ √ √ UPT IFK tidak ada masalah tidak ada

belanja makanan dan minuman √ UPT IFK tidak ada masalah tidak ada

belanja perjalanan dinas √ √ √ √ UPT IFK tidak ada masalah tidak ada

belanja upah/ongkos tenaga kerja √ √ √ √ UPT IFK tidak ada masalah tidak ada

Persentase indikator SPM Rumah Sakit 

yang memenuhi target
100 % 80 80 jumlah sarpras yang dipelihara  20 Unit  20 Unit 100,00                9.616.488.600                  6.901.623.234 71,77 28,23 Belanja bahan makanan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, kebutuhan belanja tidak sesuai dengan estimasi kebutuhan jumlah pasien (jumlah kasus pasien yg berbeda) perencanaan kebutuhan belanja dan siklus menu yg yg mengacu pada penyakit terbesar RS

Persentase kelengkapan sarana, 

prasarana, dan alat kesehatan rumah 

sakit"

 80 % 65 81,25 Jumlah alat kesehatan yang disediakan  3  Unit  3  Unit 100,00 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan √ √ √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana pada tb4, karena masih ada sisa form pengadaan sebelumnya membuat perencanaan jumlah penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan sesuai dengan rata2 kunjungan 

pasien dan banyaknya kegiatan RS yg akan dilaksanakan

Belanja pakaian kerja lapangan √ √ RSUD Pasirian terlaksana, jumlah pesanan pakaian kerja pegawai berbeda dgn jumlah pegawai RS koordinasi kebutuhan  dan jumlah pakaian kerja lapangan

Belanja alat pendingin √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana pada tb4, alur pelaporan alat pendingin yg rusak dan pengajuan pengajuan yg baik membuat alur pelaporan dan pengajuan barang serta sosialisasi

Belanja alat dapur √ √ √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana pada tb4, pengajuan kebutuhan belanja alat dapur yg terlambat dan tidak terschedule membuat rencana pembelian alat dapur sesuai dengan kebutuhan dapur

Belanja home use √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4 tidak ada 

Belanja pemeliharaan electric generating set √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, biaya pemeliharaan yg besar karena kerusakan tidak dapat diprediksi membuat analisis permasalahan kerusakan dan membuat rencana besaran anggaran yg sesuai

Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda) √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, tidak ada 

Belanja pemeliharaan office use √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja pemeliharaan alat pembersih √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana pada tb4, tidak memiliki jadwal pemeliharaan dan alur pelaporan dan  pemeliharaan membuat alur pelaporan pemakaian dan jadwal pemeliharaan yg rutin dengan pihak ke 3

Belanja pemeliharaan alat pendingin √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, penyelesaian pemeliharaan alat pendingin tidak sesuai dengan target membuat jadwal pemeliharaan alat pendingin secara berkala yg menyesuaikan dengan kegiatan RS

Belanja pemeliharaan personal komputer √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja pemeliharaan peralatan jaringan √ √ √ RSUD Pasirian tidak dilaksanakan, T idak ada pengembangan jaringan dikarenakan memprioritaskan pengerjaan pengembangan sistem membuat perencanaan dan time shcedule pengembangan jaringan

Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, perencanaan pemeliharaan tidak sesuai dengan sebelumnya diprioritaskan pemeliharan bangunnan untuk 

penanganan covid-19

membuat perencanaan bangunan sesuai standart isolasi

Belanja modal alat ukur lainnya √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana

Belanja modal office use √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja modal meubelair √ √ RSUD Pasirian terlaksana, pengadaan mebelair tidak sesuai dengan jadwal membuat time schedule dan komitmen pengadaan yg tepat waktu

Belanja modal alat pembersih √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja modal alat pendingin √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja modal alat dapur √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, tidak ada 

Belanja modal home use √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, tidak ada 

Belanja modal personal komputer √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, spesifikasi komputer yg akan dibeli tidak sesuai yg dianggarkan harga dari pihak ketiga lebih mahal dari 

anggaran

melakukan negosiasi dengan pihak ke3

Belanja modal peralatan personal komputer √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana pada tb4, tidak ada 

Belanja modal alat kedokteran radiologi √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja modal bangunan gedung kantor √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, anggaran tidak digunakan sesuai perencaaan awal digunakan untuk memprioritaskan  pembangunan partisi, 

penanganan darurat covid-19

ikut pergeseran anggaran untuk kebutuhan anggaran pembangunan partisi, penanganan darurat covid-19

Belanja modal instalasi pengolahan limbah medis √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak ada 

Software komputer √ Ö RSUD Pasirian tidak terlaksana pada tb4, harga software yg akan dibeli mendapat menawaran harga yg tinggi dengan jumlah kebutuhan yg banyak belanja software tidak dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun berikutnya

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 1. BOR 75% 50,03% 66,71              24.693.031.806                18.815.481.379 76,20 42,13 Honorarium pengadaan barang/jasa √ √ √ √ RSUD Pasirian  tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

2. BTO  50 kali 64 128,00 Honorarium pengurus barang √ √ √ √ RSUD Pasirian  tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

3. TOI  1 hari 2 200,00 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan √ √ √ √ RSUD Pasirian tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-20 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

4. ALOS  3 hari 2 66,67 Honorarium pelayanan kesehatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

5. GDR  <55 ‰ 35 136,36 Honorarium pengguna anggaran √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, kebutuhan melebihi perencaaan dikarenakan jumlah kasus penyakit pada pasien evaluasi penggunaan gas, dan efisiensi penggunaan gas

6. NDR  <25 ‰ 6,53 173,88 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, keterlambatan kedatangan sediaan farmasi dan keterbatasan sediaan yg tersedia di pihak ke-3 koordinasi dengan pihak ke-3

7. CRR 90% 51,00% 56,67 Uang lembur PNS √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, ketersediaan obat tertentu yg sulit di e-katalog bekerjasama dgn pihak ke-3

Belanja alat tulis kantor √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tb4, permintaan bahan kimia dari instalasi tidak terjadwal koordinasi kebutuhan bahan kimia dgn pelaksana dan bagian pengadaan

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak ada 

Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak semua alkes terpelihara karena anggaran tidak mencukupi koordinasi pelaksanaan kalibrasi dengan pihak ketiga

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih √ √ √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana, -

Belanja bahan bakar minyak/gas √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak ada 

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja pengisian tabung gas √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja spanduk/baliho/banner √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja telepon √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja air √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja listrik √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja dekorasi √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa gelombang radio/televisi √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa uji laboratorium √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa pengolahan limbah medis √ √ - RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa pelayanan kesehatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja penggantian pengolahan darah √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja premi asuransi kesehatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja premi asuransi ketenagakerjaan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja bahan bakar minyak dan pelumas √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja STNK kendaraan dinas/operasional √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak ada 

Belanja cetak √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja makanan dan minuman rapat √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja makanan dan minuman tamu √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, jumlah belanja dan harga barang tidak sesuai dengan perencaan awal dikarenakan harga barang yg dinamis / berubah-

ubah

mencari alternatif kebutuhan barang yg serupa/ subtitusi dengan manfaat yg sama

Belanja makanan dan minuman pasien √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja perjalanan dinas dalam daerah √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja perjalanan dinas luar daerah √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tidak ada 

Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana perencanaan kebutuhan dan perbaikan LAN

Belanja peralatan jaringan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana perencanaan kebutuhan dan perbaikan LAN

Akreditasi Rumah Sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit  4 fasilitasi 0 fasilitasi 0,00                    407.250.000                        23.700.000 5,82 -5,82 Belanja penggantian transport √ √ RSUD Pasirian belum terlaksana, pelaksanaan ditunda karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli √ √ RSUD Pasirian belum terlaksana, pelaksanaan ditunda karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

25 laporan 25 laporan 100

Penyediaan dan Pemeliharaan 

Sarana, Prasarana dan Peralatan 

Kesehatan untuk Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit

                     78.719.000                        50.975.000 64,75 35,25

Program Upaya 

Kesehatan Rujukan di 

Rumah Sakit

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan 

evaluasi



Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) Target Tahun 2020 
Realisasi Tahun 

2020 
Capaian (%) Target Tahun 2020  Realisasi Tahun 2020 Capaian (%) TW1 TW2 TW3 TW4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                        18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Output (Keluaran) / Es. 4 kinerja keuangan

Output Kegiatan

LAPORAN INTERIM DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sasaran Strategis 

OPD

Indikator Sasaran 

Strategis

Outcome (hasil) es 2

Program Indikator Program rencana perbaikanpermasalahan

TAHUN 2020

Kegiatan pelaksanaRencana Aksi

Capaian Program es 3 Jadwal PelaksanaanEfisiensi (%)

Belanja sewa penginapan √ √ RSUD Pasirian belum terlaksana, pelaksanaan ditunda karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

Belanja makanan dan minuman rapat √ √ √ √ RSUD Pasirian belum terlaksana, pelaksanaan ditunda karena pandemi covid-19 menunggu regulasi tentang pelaksanaan akreditasi

Program Pembinaan 

Lingkungan Sosial

Persentase kelengkapan alkes  rumah 

sakit daerah

52% 65,00% 125 Jumlah alkes yang dipelihara  50 unit 148 unit 296,00                8.100.075.088                  7.376.180.254 91,06 33,94 Belanja pengisian tabung gas √ √ √ √ RSUD Pasirian belum terlaksana, estimasi kebutuhan tidak selalu sesuai dengan pengadaan evaluasi penggunaan gas 

Jumlah alat kesehatan yang disediakan  3 unit 11 unit 366,67 Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, keterlambatan kedatangan sediaan farmasi dan keterbatasan sediaan yg tersedia di pihak ke-3 koordinasi dengan pihak ke-3

Belanja bahan obat-obatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana, ketersediaan obat tertentu yg sulit di e-katalog bekerjasama dgn pihak ke-3

Belanja bahan kimia √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana tb2, permintaan bahan kimia dari instalasi tidak terjadwal koordinasi kebutuhan bahan kimia dgn pelaksana dan bagian pengadaan

Belanja pakaian kerja lapangan √ √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana, pengadaan yg tidak sesuai dengan schedule pendataan kebutuhan pakaian kerja lapangan sesuai dengan kebutuhan kerja dan jumlah orang

Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum √ √ RSUD Pasirian terlaksana, tidak semua alkes terpelihara disesuaikan dengan waktu kerusakan dan jadwal pemeliharaan koordinasi pelaksanaankalibrasi dengan pihak ketiga

Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran

Belanja modal home use √ √ √ √ RSUD Pasirian tidak terlaksana, pengadaan yg tidak sesuai dengan schedule perencanaan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan pengadaan

Belanja modal alat kedokteran umum √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana perencanaan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan pengadaan

Belanja modal bangunan kesehatan √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana perencanaan pembangunan gedung yg sesuai standart dan sesuai dengan anggaran

Belanja modal instalasi jaringan pipa gas √ √ √ √ RSUD Pasirian terlaksana perencanaan jalur jaringan pipa gan dan kebutuhannnya

Program Upaya 

Kesehatan Rujukan di 

Rumah Sakit

1. Persentase Indikator SPM Rumah 

Sakit yang memenuhi target
100% 90,2 90,2 jumlah sarana dan prasarana yg disediakan 0 0 0,00                8.059.468.000 Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui sumber dana DAK dan pajak 

Rokok :

1. Pengadaan Mesin Anestesi (2 unit)

2. Pengadaan echocardiography (1 unit)

3. Pengadaan ECG Holter (1 unit)

√ √ RSUD Dr. Haryoto tidak ada tidak ada

2. Persentase kelengkapan sarana, 

prasarana, dan alat kesehatan rumah 

sakit

80% 89,76 112,2 jumlah sarpras yang dipelihara 0 0 0,00

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 9 unit 9 unit 100,00

BOR 75% 47,17% 63%            115.730.917.344 1. Perbaikan manajemen : 

a. Penataan tarif layanan

b. Penataan remunerasi

c. Pembentukan nilai budaya

√ RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan Percepatan penataan tarif layanan dan remunerasi

BTO  50 kali 46,95 94% 2. Peningkatan kompetensi SDM :

a. Pendidikan dan Pelatihan

b. Pendampingan Smart Hospital

√ √ √ √ RSUD Dr. Haryoto Pandemi covid-19 menyebabkan pembatalan dan penundaan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi dilaksanakansecara daring maupun tatap muka dengan protokol kesehatan

TOI  1 hari 4,42 442% 3. Pemenuhan SDM :

a. Rekruitmen SDM

b. Penataan SDM

√

√ √ √ √

RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan Telah dilakukan rekruitmen sesuai kebutuhan RSDH

ALOS  3 hari 3,05 102% 4. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan √ √ √ √ RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan tidak ada

GDR < 55% 68,91 75% 5. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan √ √ √ √ RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan tidak ada

NDR  < 25% 37,96 48% 6. Evaluasi kepuasan masyarakat √ √ RSUD Dr. Haryoto Belum jadwal pelaksanaan tidak ada

CRR 90% 153,52 171% 7. Akreditasi SNARS √ RSUD Dr. Haryoto Pandemi covid-19 penundaan survey akreditasi

Persentase Pelaksanaan Smart Hospital 40% 8. Penguatan divisi handling complain (Gate 5) √ √ √ √ RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan tidak ada

9. Pemanfaatan IT  :

a. Migrasi SIM-RS

b. Pengembangan aplikasi

√

√ √ √

RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan telah dilakukan pengembangan aplikasi pendaftaran online

3. Pelayanan persalinan gratis dan 

masyarakat miskin di rumah sakit

Jumlah Persalinan Gratis yang Dilayanai 1200 orang 976 81,33                4.700.000.000                  4.697.205.793 99,94 -19,61 Pelayanan persalinan gratis √ √ √ √ RSUD Dr. Haryoto T idak ada permasalahan tidak ada

Program Pembinaan 

Lingkungan Sosial

Persentase kelengkapan alat 

kesehatan rumah sakit daerah

80% 65,57 81,96 Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 0 0 0,00                5.822.600.350                  5.114.947.941 87,85 -5,88

jumlah alkes yang dipelihara 0 0 0,00

Jumlah alat kesehatan yang disediakan  143 unit 97 unit 67,83

dr. BAYU WIBOWO, IGN

NIP. 19630724 198910 1 002

Lumajang, 5 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

1. Penyediaan dan pemeliharaan 

sarana, prasarana, dan peralatan 

kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

rumah sakit

RSUD Dr. Haryoto tidak ada

2. Pelayanan dan pendukung 

pelayanan BLUD kesehatan rumah 

sakit

Penyediaan/Peningkatan/Pemelihara

an Sarana/Prasarana/ Fasilitas 

Kesehatan yang Bekerjasama dengan 

Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial Kesehatan

√ √

Pergeseran anggaran DBHCHT untuk memenuhi kelengkapan bahan hanis pakai, sarana, prasarana, dan alat 

kesehatan untuk penanganan covid-19

Penyediaan/ peningkatan/ 

pemeliharaan sarana/prasarana 

fasilitas kesehatan yang bekerja sama 

dengan BPJS

58,80

Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui sumber dana DBHCHT :

1. Pengadaan Mobil Ambulance (1 unit)

2. Pengadaan Bed Patient (10 unit)

3. Pengadaan Syringe Pump (4 unit)

4. Pengadaan Digital Tensimeter (3 unit)

5. Pengadaan Cardiovascular Monitor Aesculon Osypka (1 unit)

6. Pengadaan Mesin Anestesi (1 unit)

7. Pengadaan PACS Set (1 unit)

√ √

tidak ada

10.80

40 100%

               90.193.985.681 77,93

                 7.189.419.350 89,20

RSUD Dr. Haryoto RSUD Dr. Haryoto ditunjuk sebagai salah satu rumahsakit rujukan Covid-19 namun belum memiliki SPA yang memadai√

4. Pengadaan Infant Fentilator (2 unit)

5. Pengadaan Blood Gas Analyzer (1 unit) 

6. Pengadaan Dental Panoramic (1 unit)

7. Pengadaan Computed Radiography (1 unit)


