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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah bidang kesehatan 

untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Straregis 

(RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 yang 

diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang 

disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan  Tingkat Kecamatan sampai 

tingkat kabupaten dan usulan kebutuhan dari Puskesmas serta institusi 

bidang kesehatan lainnya, juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap 

pencapaian kinerja Renja pada tahun sebelumnya dan tahun sedang 

berjalan serta mengacu pada  kebijakan, RKPD Kabupaten Musi Rawas, 

Rencana kerja lembaga teknis Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian 

Kesehatan.Dokumen Renja 2017 memuat : 

1. Kondisi dan permasalahan pembangunan bidang kesehatan sebagai 

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2016 dan prediksi hasil Renja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Musi Rawas Tahun 2016 

2. Prioritas dan sasaran Renja, yang terdiri dari tujuan dan sasaran Renja 
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Dinas Kesehatan, serta prioritas pembangunan bidang kesehatan 

3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang meliputi rencana 

program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan hasil evaluasi 

pembangunan bidang kesehatan tahunan, kedudukan tahun rencana 

kerja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas memuat  program 

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas  yang  bersifat indikatif.  

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 

menjadi pedoman dalam  penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017. 

 

B. Dasar Hukum Penyusunan RenjaDinasKesehatan Kabupaten Musi 

Rawas 2017 

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2017 yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan 

Pembangunan Nasional. 

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah. 

4. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 
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tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah 

Daerah. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007  tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembanguan Daerah 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 

Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor  18 Tahun 2009 

Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas 

14. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025, Lembaran 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7. 

 

C. Maksud dan Tujuan  

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 

merupakan Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka 

Renja memuat prioritas program dan kegiatan dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif. 

Draf Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2018 ditetapkan dengan maksud   : 

1. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan bidang 
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kesehatan sesuai  prioritas program tahun 2017 sehingga setiap pelaku 

pembangunan dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak 

perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan 

MusiRawasSehatguna menuju peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

2. Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) tahun 2017. 

Tujuan ditetapkannnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

tahun 2018 adalah : 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA)  tahun 

2018. 

2. Memberikan fokus program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang 

dicapai di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan.  

3. Menselaraskan antara Rencana Kerja sebagai input dalam pencapaian 

target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goals (MDGs), 

IndikatorKinerjaUtama (IKU) dan IndikatorKinerjaKunci (IKK). 

4. Menyalurkan aspirasi dari semua komponen pembangunan dalam 

perencanaan pembangunan partisipatif. 
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D. Hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya  

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di 

tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen 

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan 

dan diupayakan saling bersinergi.  

Renja Dinas Kesehatan sebagai implementasi Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 dan 

menjadi pedoman  bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam 

menyusun Rencana  Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Musi Rawas,  yang memuat program dan kegiatan pada tahun 2018. 

Kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka 

penjabaran RKPD Kabupaten Musi Rawas ke dalam Renja Dinas Kesehatan 

untuk setiap tahunnya, merupakan salah satu komponen pembiayaan 

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kabupaten Musi Rawas.  

Draf Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

tahun 2018 merupakan dokumen Pelaksanaan tahunan yang merupakan 



7 

 

 

implementasi pelaksanaan dari Rencana Startegis (RENSTRA) Pembangunan 

Bidang Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2021 secara garis 

besarnya terdapat  pada bagan 1.1. 

 

Bagan1.1. 

Hubungan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memiliki keterkaitan dan 

hubungan dengan dokumen Perencanaan di semua  tingkat baik dari Pusat, 

Provinsi sampai dokumen perencanaan ditingkat Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah sebagaimana skematis pola hubungan tersebut terdapat pada 

bagan 1.2. 

 

Bagan  1.2. 

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan  
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Berdasarkan amanat  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mensyaratkan 

bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas 

program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas 

digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan 

sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang  

Kabupaten Musi Rawas.   

 

E. Sistematika Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2018 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2018 sebagai  implementasi perencanaan pembangunan  tahunan, 

disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

 Menguraikan tentang latar belakang, pengertian Renja, dasar 

hukum penyusunan Renja dan Sistematika Renja  serta  maksud 

dan tujuan  penyusunan Renja. 

 

BAB II     EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN 

TAHUN LALU  

 Menjelaskan  tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas 

Kesehatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, 

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Review 

terhadap rancangan awal RKPD, penelahaan usulan program 
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dan kegiatan masyarakat. 

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 Menguraikan  telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan 

sasaran Renja Dinas Kesehatan, penjelasan program dan 

kegiatan   yang meliputi: 1). Faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 2). 

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegitan 

3). Penjelasan rumusan program dan kegiatan 4). 

Tabelrencanaprogram dan kegiatan. 

 

BAB IV.    PENUTUP 

 Menguraikan kaidah pelaksanaan Renja 

 



BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

 

A. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra 

SKPD 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Dinas Kesehatan tahun lalu (Tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan 

(tahun 2018). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas 

Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas 

Kesehatan tahun-tahun sebelumnya. 

Secara keseluruhan program, target, realisasi dan capaian berikut uraian 

Program yang di capai pada tahun 2017 : 

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2017, realisasi fisik 

 mencapai 100 % . realisasi keuangan mencapai 86,37 %. 

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2017, realisasi fisik 

 mencapai  98,55 % . realisasi keuangan mencapai 94,68 %. 

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Program Pengawasan Obat dan Makanan pada pada tahun 2017, realisasi 

 fisik mencapai 100 % . realisasi keuangan mencapai 99,50 %. 

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada pada 

 tahun 2017, realisasi fisik mencapai 100 % .realisasi keuangan mencapai 

 99,80 %. 
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5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada pada tahun 2017, realisasi fisik 

 mencapai 100 % . realisasi keuangan mencapai 99,25 %. 

6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada pada 

 tahun 2017, realisasi fisik mencapai 90,89 %. realisasi keuangan  

mencapai 84,16 % sehingga perlu ditingkatkan  agar capaian dapat sesuai 

 dengan target yang ditetapkan. 

7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin pada tahun 2017, realisasi 

 fisik mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 92,03 %. 

8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya pada tahun 2017, 

 realisasi fisik mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 97,30 %. 

9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak pada tahun  

2017, realisasi fisik mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 

 98,65 %. 

10. Program pengembangan data / informasi 

Program pengembangan data / informasi pada tahun 2017, realisasi fisik  

mencapai 100 %. realisai keuangan mencapai 99,92 %. 
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11. Program Pelayanan administrasi perkantoran  

ProgramPelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2017, realisasi 

 fisik mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 96,47 %.  

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur pada tahun 2017, 

realisasi fisik mencapai, 95,50 %. realisai keuangan mencapai  76,54 %.  

13. Program peningkatan disiplin aparatur 

Program peningkatan disiplin paratur pada tahun 2017, realisasi fisik 

 mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 97,43 %.  

14. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017, 

 realisasi fisik mencapai 100 %. realisasi keuangan mencapai 99,83 %. 

 

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 

Berikut  ini disajikan Pencapaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016. 

Tabel 2.1  

Pencapaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.1.1 Meningkatnya derajat 
kesehatan 
Masyarakat 

1 Umur harapan hidup 68,5 Tahun 67,34 98,31 

2 
Angka Kematian 
Bayi 

 
6,5 

per 1000 
kelahiran 
hidup 

5,2 84,5 

3 Angka Kematian Ibu 155,18 

per 
100.000 
kelahiran 
hidup 

120 77,33 
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4 Prevalensi gizi 
kurang pada balita 

15,00 % 118 0 

1.1.1 Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
ibu dan anak  

1 Cakupan pelayanan 
ibu nifas 

100,00 % 92,20 92,20 

2 Cakupan neonatal 
dengan komplikasi 
yang ditangani 

100,00 % 100,00 100,00 

3 Cakupan kunjungan 
bayi 

100,00 % 99,97 99,97 

4 Cakupan kunjungan 
ibu hamil K4 

100,00 % 94,00 94,00 

5 Cakupan 
pertolongan 
persalinan oleh 
tenaga nakes yang 
memiliki kompetensi 
Kebidanan 

100,00 % 92,00 92,00 

6 Cakupan pelayanan 
anak balita 

100,00 % 50,41 50,41 

7 Cakupan peserta KB 
aktif 

100,00 % 75,00 75,00 

8 Cakupan ibu hamil 
dengan komplikasi 
yang ditangani 

100,00 % 100,00 100,00 

1.1.2 Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
pelayanan  

1 Cakupan Rawat 
Jalan Puskesmas 

100,00 
% 91,48 91,48 

2 Cakupan Rawat inap 
Puskesmas 

100,00 
% 71,47 71,47 

3 Persentase RS yang 
menyelenggarakan 
PONEK 24 jam 

100,00 % 100 100,00 

4 Persentase 
Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
PONED 24 jam 

100,00 % 80,00 80,00 

5 Persentase sarana 
kesehatan (RS) yang 
menyelengarakan 
pelayanan gawat 
darurat sesuai 
standar. 

2,00 % 2,00 100,00 

6 Persentase 
Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
standar mutu. 

19,00 % 16,00 84,21 

7 Persentase RS yang 
terakreditasi. 

2,00 % 1,00 50,00 

1.1.3 Meningkatnya gizi 
Masyarakat 

1 Prevalensi Gizi 
Kurang pada Balita  

15,00 % 0,07 0,480 

2 Persentase 
Malnutrisi Anak KEP 

15,00 % 0,08 0,52 

3 Cakupan Pemberian 
Makanan 
Pendamping ASI 
pada anak usia 6-24 

100,00 % 1,00 1,00 
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bulan keluarga 
miskin 

4 Cakupan Balita Gizi 
buruk mendapat 
perawatan 

100,00 % 1,00 1,00 

5 Persentase 
kecamatan bebas 
rawan gizi 

90,00 % 1,00 1,11 

6 Persentase bayi 0-6 
bulan mendapat ASI  
ekslusif 

69,00 % 0,30 0,43 

1.1.4 Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin 

1 Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

100,00 % 100,00 100,00 

2 Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 
miskin 

100,00 % 82,94 82,94 

3 Cakupan 
keseluruhan 
masyarakat yang 
menjadi peserta 
Jamkes 

100,00 % 78,5 78,50 

4 Kecukupan 
dukungan dana 
untuk memenuhi 
pelayanan 
kesehatan 
masyarakat miskin 

100,00 % 87,00 87,00 

1.1.5 Menurunnya angka 
kesakitan penyakit 
menular 

1  Prevalensi 
tuberculosis per 
100.000 pddk 

203 
per 

100.000 
pddk 

164 80,79 

2  Persentase 
prevalensi HIV pada 
pddk beresiko 

0,2 % 0,0026 1,30 

3  Persentase angka 
kesembuhan DOTS 
TB Paru 

85,00 % 86 101,18 

4 Angka kesakitan 
Malaria < 0,2 

per 1000 
pddk 

1,95 
 

5 Angka kesakitan 
Demam  dengue 
berdarah per 
100.000 pddk 

< 51 
per 

100.000 
pddk 

24 
 

 

6 AFP rate per 
100.000 pddk < 15 
th >2 

Per 
100.000 
pddk < 
15 Th 

2,58 
 

7 Cakupan Imunisasi 
dasar lengkap pada 
bayi usia 0-11 bulan 

100,00 % 105,1 105,1 
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8 Persentase Cakupan 
desa /kelurahan UCI 

100,00 % 100,00 100,00 

9 Persentase cakupan 
penemuan dan 
penanganan DBD 

100,00 % 100 100,00 

10 Persentase cakupan 
penemuan dan 
penanganan Diare 

100,00 % 100 100,00 

11 Persentase cakupan 
penemuan dan 
penanganan 
Pneumonia anak 
balita 

  80,00 % 90 112,50 

12 Persentase cakupan 
penemuan dan 
penanganan TB BTA 
(+) 

70,00 % 295 421,43 

2.1.1 Meningkatnya 
pemberdayaan 

masyarakat untuk 
hidup sehat 

1 Cakupan Desa 
Siaga 

80,00 % 88,25 110,31 

2 Cakupan Desa siaga 
aktif 

80,00 % 89,7 112,13 

3. Persentase Rumah 
tangga ber PHBS 

80,00 
% 85,30 106,63 

4 persentase Sekolah 
dasar ber PHBS 

80,00 
% 89,5 111,88 

5 persentase fasilitas 
pemerintah ber 
PHBS 

80,00 
% 88,25 110,31 

6 persentase tempat 
kerja ber PHBS 

80,00 
% - - 

7 persentase tempat 
umum ber PHBS 

80,00 
% - - 

8 persentase desa 
yang mempunyai 
kader terlatih 

80,00 
% 89,7 112,13 

9 persentase balita 
yang ditimbang di 
Posyandu 

80,00 
% 85,3 106,63 

10 persentase 
penjaringan siswa 
SD dan setingkat 

80,00 
% 44,30 111,88 

2.1.2 Meningkatnya upaya 

kesehatan 

masyarakat 

1 Cakupan desa yang 
mempuyai obat 
essensial 

100,00 % 
 
100,00 

 
100,00 

2 Persentase keluarga 
rawan yang dibina 
Puskesmas dan 
jaringannya 

100,00 % 

 
100,00 

 
100,00 

3 Persentase Sistem 
penyediaan air minum 
memenuhi standar 
kualitas kesehatan 

100,00 % 

 
100,00 

 
100,00 

4 Persentase tempat 
pengelolaan 
makanan yang 

100,00 % 
 
100,00 

 
100,00 
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memenuhi syarat 
kesehatan 

5 Persentase TTU 
yang memenuhi 
syarat kesehatan 

100,00 % 
 
100,00 

 
100,00 

6 Persentase Rumah 
Sehat 

12,00 % 11,23 93,58 

3.1.1 Meningkatnya sistem 
Surveilans,monitoring 
dan informasi 

1. Cakupan Desa yang 
mempunyai bidan 

3,00 % 6,13 204,33 

2 Cakupan desa / 
kelurahan 
mengalami KLB 
yang dilakukan 
penyelidikan  
Epidemioligi < 24 
jam 

50,00 % 50,00 100,00 

3 persentase data 
program yang up to 
date,lengkap dan 
terintegrasi 

50,00 % 50,00 100,00 

4 Persentase 
tersedianya 
informasi yang 
evidence based 

100,00 % 92,20 92,20 

5 Persentase desa 
menerapkan sistem 
kewaspadaan dini 
(Laporan W1) 

100,00 % 100,00 100,00 

  Meningkatnya 
pembiayaan 
kesehatan 

1 Persentase 
peningkatan 
anggaran 
Pemerintah daerah 
untuk pembangunan 
kesehatan 

100,00 % 99,97 99,97 

2 Persentase 
peningkatan 
anggaran 
Pemerintah pusat 
untuk pembangunan 
kesehatan 

100,00 % 94,00 94,00 

3 Persentase 
dukungan dana 
pemerintah daerah 
dalam jamkes 

100,00 % 92,00 92,00 

4 Persentase proporsi 
anggaran kesehatan 
untuk pencegahan 
dan promosi 
kesehatan sekurang-
kurangnya 5% 

100,00 % 50,41 50,41 

 



18 

 

Dari tabel 2.1 di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan 

kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

A. Memenuhi target indikator 

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak. 

Pada sasaran strategis ini hanya indikator persentase cakupan peserta KB 

aktif yang memenuhi target kinerja yaitu 74%. 

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar 

a.  Persentase cakupan rawat jalan Puskesmas 

b.  Persentase cakupan RS yang menyelenggarakan PONEK 24 jam 

c. Persentase sarana kesehatan (RS) yang menyelenggarakan pelayanan 

gawat darurat sesuai standar. 

e. Persentase RS yang terakreditasi 

3. Meningkatknya gizi masyarakat 

a. Prevalensi gizi kurang pada balita 

b. Persentase malnutrisi anak Kekurangan Energi Protein (KEP) cakupan 

pemberian makanan ASI pada usia 6-24 bulan 

c. Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 

4.  Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

a.  Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 

miskin 

b. Persentase cakupan keseluruhan masyarakat yang menjadi peserta 

Jamkes 

c. Persentase kecukupan dukungan dana untuk memenuhi pelayanan 

kesehatan masyarakat miskin.  
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 5.  Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 

a. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk 

b. Accute Flaccid Paralysis(AFP) rate 

c. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 – 11 bulan 

d. Persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) 

e.  Persentase cakupan angka kesakitan demam berdarah per 100.000 

f. Persentase cakupan penemuan dan penanganan DBD 

g. Persentase cakupan penemuan dan penanganan diare 

h. Angka kesembuhan DOTS Tb. Paru 

 6.  Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat 

a. Persentase cakupan Desa Siaga 

b. Persentase cakupan Desa Siaga Aktif 

c. Persentase jumlah rumah tangga ber PHBS 

d. Persentase cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 

7.  Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 

a. Persentase keluarga rawan yang dibina puskesmas dan jaringannya 

 8.  Meningkatnya system surveilans, monitoring dan informasi 

a. Persentase cakupan desa/kelurahan yang mempunyai bidan 

b. Persentase data program yang up to date, lengkap dan terintegrasi 

c. Tersedianya informasi yang evidenced based 

d. Persenyase desa menerapkan system kewaspadaan dini (Laporan W1)  
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 9. Meningkatnya pembiayaan kesehatan 

a. Persentase peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan 

kesehatan. 

b. Persentase dukungan danapemerintah daerah dalam Jamkes 

c. Persentase program rencana SKPD yang diakomodir dalam DPA 

A. Memenuhi target indikator kinerja 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas saat ini masih berada ditingkat 15 dari 17 kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan masih tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, bayi 

dan balita yang belum terpenuhi targetnya Tahun 2016 adalah : 

a. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 

b. Persentase cakupan pelayanan nifas 

c. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga nakes yang 

memiliki kompetensi kebidanan. 

d. Persentase cakupan peserta KB aktif 

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar 

a.  Persentase cakupan rawat inap Puskesmas 

b.  Persentase cakupan Puskesmas yang memenuhi standar mutu 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

a.  Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 
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 4. Meningkatkan gizi masyarakat 

a.  Prevalensi KEP 

b.  Persentase kecamatan bebas rawan gizi 

 5.  Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 

a. Angka kesakitan malaria 

b. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia 

balita 

c. Persentase cakupan penemuan dan penanganan TB BTA (+) 

 6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat 

a. Persentase jumlah rumah tangga ber PHBS 

b. Persentase jumlah fasilitas pemerintah ber PHBS 

c. Persentase jumlah tempat kerja ber PHBS 

d. Persentase jumlah tempat umum ber PHBS 

e.  Persentase balita yang ditimbang di Posyandu 

f. Persentase cakupan desa yang mempunyai kader terlatih. 

 7. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 

a. Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat 

kesehatan 

b. Cakupan desa yang mempunyai obat esensial 

c. Persentase sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar 

kualitas kesehatan. 

d. Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat 

kesehatan 
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e. Persentase rumah sehat. 

 8.  Meningkatnya sistem surveilans, monitoring dan informasi 

a. Persentase cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 

penyelidikan epidemiologi < 24 jam. 

 9. Meningkatnya pembiayaan kesehatan 

a. Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah untuk 

pembangunan kesehatan. 

b. Persentase proporsi anggaran kesehatan untuk pencegahan dan promosi 

kesehatan 

 

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Kesehatan 

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas untuk tahun ke depan akan menitikberatkan pada pencapaian SPM 

dan Peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

ada beberapa permasalahan antara  lain :  Angka Kematian Ibu (AKI) sudah 

mengalami penurunan namun angka tersebut masih jauh dari target MDG’s 

tahun 2016 (102/100.000 KH) sehingga masih diperlukan upaya yang luar 

biasa untuk mencapai target tersebut.  Angka Kematian Bayi (AKB) masih 

jauh dari target MDG’s (23/1.000 KH), kalau dilihat dari potensi untuk 

menurunkan AKB maka masih on track walaupun diperlukan sumber daya 
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manusia yang kompeten. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan 

dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas, antara lain : 

a.  Pembangunan sarana kesehatan belum didasarkan pada kajian 

aksesibilitas pada masyarakat sehingga terjadi perbedaan akses 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap wilayah terutama 

aksesibilitas kualitas pelayanan terhadap kelompok rentan seperti 

penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah terpencil. 

b.  Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 

c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. 

d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan 

tidak menular. 

e.  Belum berfungsi dengan baik sistem Surveillance Penyakit  dan masih 

belum berjalan dengan baik sistem kesehatan lingkungan. 

f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber 

daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka 

regulasi ketenagaan kesehatan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum 

merata  menyebabkan terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar 

wilayah. 

g. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Musi 

Rawas belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, 

peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan 

keselamatan ibu melahirkan dan anak. Anggaran masih banyak 

dialokasikan ke prasarana dan sarana dan program pelayanan 
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Administrasi Perkantoran serta program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur. 

h. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat 

esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasiaan yang berkualitas.  

i. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, 

program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan  integrasi 

lintas program dan lintas sektor. 

j. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, 

meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan, Sistem 

Informasi kesehatan serta data yang evidence based untuk penyusunan 

kebijakan. 

k. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum 

optimal sehingga mengakibatkan masih rendahnya Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat di Kabupaten Musi Rawas. 

 

2.3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

daerah  

Proses Pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan 

tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir, selain telah 

menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan 

baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang 

dewasa ini. Seiring dengan kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan 
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sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai 

permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke 

depan. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas mengemban amanat 

melaksanakan Misi kedua, yaitu peningkatan kesejahteraan dan 

perlindungan sosial. Dalam melaksanakan misi tersebut sesuai tugas dan 

fungsi Dinas Kesehatan, maka terdapat beberapa faktor-faktor 

penghambat, yaitu : 

1. Letak geografis dan luas wilayah Kabupaten Musi Rawas yang cukup 

luas sehingga membutuhkan pemerataan pelayanan dalam rangka 

mewujudkan rasa keadilan dan kesempatan mendapatkan pelayanan 

kesehatan bagi setiap penduduk. 

2. Jumlah penduduk yang cukup besar dengan angka pertumbuhan 

penduduk dan angka kelahiran yang cukup tinggi, maka membutuhkan 

pembangunan kesehatan yang komprehensif  serta didukung oleh 

sumber daya yang optimal. 

3. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, pertambahan jumlah 

pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah 

merupakan tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk hidup 

bersih dan sehat, penurunan angka kekurangan gizi dan penurunan angka 

kesakitan.  
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4.  Pembangunan sarana kesehatan belum didasarkan pada kajian 

aksesibilitas pada masyarakat sehingga terjadi perbedaan akses 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat disetiap wilayah terutama 

aksesibilitas kuaitas pelayanan terhadap kelompok rentan seperti : 

penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah terpencil. 

5. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber 

daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka 

regulasi ketenagaan kesehatan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum 

merata  menyebabkan terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar 

wilayah. 

6. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Musi 

Rawas belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, 

peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan 

keselamatan ibu melahirkan dan anak. Anggaran masih banyak 

dialokasikan ke prasarana dan sarana. 

7. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, 

program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi 

lintas sektor. 

8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, 

meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.  

9.  Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum 

optimal. 
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Beberapa faktor pendorong yang menjadi kekuatan/potensi yang mendukung 

dalam merealisasikan Visi dan Misi pembangunan kesehatan dapat diuraikan 

sebagai berikut  

1. Tersedianya dukungan alokasi anggaran dari APBD untuk pembangunan 

kesehatan yang semakin meningkat walaupun belum mencapai 15 % 

yang diamanatkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. 

2. Semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 

seiring dengan peningkatan infrastuktur dasar di Kabupaten Musi 

Rawas. 

3.  Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas secara kuantitas telah memiliki 

tenaga kesehatan yang cukup memadai. 

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas memiliki sumber daya sarana 

dan prasarana yang telah memadai dan berupaya untuk terus menerus 

memeratakan sarana dan prasarana kesehatan ke seluruh Kabupaten 

Musi Rawas sesuai aksesibilitasnya pada masyarakat.   

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas telah memiliki Peraturan Bupati 

Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan 

Kabupaten Musi Rawas. 

6. Adanya Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti 

Desa Siaga, Posyandu, Pos Kesehatan Desa dan lainnya sebagai 

fasilitator pembangunan kesehatan di lapangan. 
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Beberapa faktor peluang yang bisa mendukung antara lain : 

1. Tersedianya dukungan program, bantuan anggaran dan alat kesehatan 

dari pemerintah propinsi, pusat dan luar negeri. 

2. Adanya potensi berupa organisasi profesi bidang kesehatan yang dapat 

menunjang pembangunan kesehatan. 

3. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pemerintah, 

pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

sesuai PP Nomor 38 tahun 2007. 

4. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan serta terjalinnya koordinasi 

antara pusat, propinsi dan daerah. 

5. Adanya dukungan program, dana dan kegiatan dari kementerian 

kesehatan, pusat, propinsi dan daerah. 

Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan di 

Kabupaten Musi Rawas, antara lain : 

1. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat 

esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasiaan yang berkualitas.  

2.  Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 

3. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan 

tidak menular. 
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4.  Status Gizi 

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terjadi penurunan menjadi 18,4 % 

pada tahun 2014. Penurunan ini diupayakan terus berlangsung sehingga 

dapat mencapai target nasional sebesar 15 % pada tahun 2016. 

5.  Keadaan lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang sering mendapat 

perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat selain 

faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Untuk 

menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikator–indikator 

seperti : persentase rumah tangga terhadap akses air bersih,  persentase 

rumah tangga yang memiliki  jamban. 

Data yang terdapat pada Statistik (Susenas) tahun 2009 menyebutkan 

bahwa persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum 

terlindung sebesar 57,02 % sedangkan persentase rumah tangga yang 

memiliki sumber air minum tak terlindung sebesar 42,98 %. Rumah 

tangga yang memiliki jamban sebesar 42,64 %, rumah tangga yang 

memiliki jamban sehat sebesar 19,40 % dan rumah tangga yang 

memiliki saluran pembuangan air limbah yang sehat sebesar 23,61 %. 

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat 

meningkat dari 24,5 % pada tahun 2009 menjadi 52,63 % pada tahun 

2016, namum demikian masih di bawah target yang harus ditetapkan 

sebesar 60 %. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya yang 
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terus berkembang pada tahun 2014 adalah Posyandu yang telah 

berjumlah 415 unit dan 33 unit  Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 

Hasil Riskesdas tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan 

bahwa alasan utama rumah tangga tidak memanfaatkan 

Posyandu/Poskesdes walaupun sebenarnya memerlukan adalah karena : 

pelayanan tidak lengkap 3,8 %, tidak ada Posyandu 4,4 % dan lokasi 

jauh 0,2 %. 

7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Akses pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami 

peningkatan, peningkatan jumlah Puskesmas ditandai dengan 

peningkatan rasio Puskesmas dari 3,65 per 100.000 penduduk tahun 

2005 menjadi 53,4 per 100.000 penduduk tahun 2009. Peningkatan 

jumlah puskesmas pembantu dari 135 unit pada tahun 2005 menjadi 145 

unit tahun 2009. Setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan jumlah 

sarana kesehatan di desa, sampai dengan tahun 2010 masih ada sebanyak 

19 desa yang belum memiliki sarana kesehatan baik itu Pustu, Polindes 

maupun Poskesdes bila dilihat persentasenya hanya 6,8 % desa yang 

belum memiliki sarana kesehatan di Kabupaten Musi Rawas. 

 

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 

Perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, 

terdapat perbedaan dana dalam kegiatan adminsitrasi perkantoran. Hal ini 

disebabkan Dinas kesehatan telah menempati kantor baru di komplek 
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perkantoran agropolitan center Muara Beliti sedangkan kantor lama di 

komplek perkantoran Taba Pingin masih digunakan untuk 

kegiatanlaboratorium dan gudang. Sehingga volume biaya administrasi 

perkantoran menjadi bertambah. 

 

2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat bersumber dari Musrenbang 

tingkat desa/kelurahan selanjutnya diakomodir dalam musrenbang 

kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan dibahas dan diakomodir di 

Musrenbang tingkat kabupaten. 

Usulan dari hasil musrenbang sebagian besar tentang kegiatan fisik yaitu 

penyediaan sarana kesehatan, sanitasi dasar lingkungan dan makanan 

tambahan bagi ibu hamil dan bayi serta balita. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kaedah Pelaksanaan 

Renja Dinas Kesehatan kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 merupakan 

acuan bagi pengelola program dan kegiatan sehingga target dan sasaran 

dapat tercapai dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan. 

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :  

1. Seluruh pelaku pembangunan bidang kesehatan berkewajiban untuk 

melaksanakan program-program Renja Tahun 2018 dengan sebaik-

baiknya;  

2. Renja Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun 

kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka 

anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018. 

Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan setiap program. 

Dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing pengelola 

program dan kegiatan perlu membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

Tahun 2018 dengan mempedomani sebagai   berikut :  

a.  Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang merupakan 

program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan 

daerah dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang merupakan 

program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan 

daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi  

3. Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan 

penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum 

konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas 

pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;  

4. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap pengelola program dan kegiatan 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi 

terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun 

kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam 

APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan 

lainnya. 

 

B.  Rencana Tindak Lanjut 

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah 

yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka 

Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Renja 

Tahun 2018 dijabarkan dalam RKA dengan meperhatikankan :  

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan 

bidang kesehatan tahun 2018 dengan sasaran program – program dan 
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kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif dan  

lokasi kegiatan. 

2. Kerangka pendanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan 

kebijakan keuangan daerah, 

. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kaedah Pelaksanaan 

Renja Dinas Kesehatan kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 merupakan 

acuan bagi pengelola program dan kegiatan sehingga target dan sasaran 

dapat tercapai dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan. 

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :  

1. Seluruh pelaku pembangunan bidang kesehatan berkewajiban untuk 

melaksanakan program-program Renja Tahun 2018 dengan sebaik-

baiknya;  

2. Renja Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun 

kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka 

anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018. 

Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan setiap program. 

Dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing pengelola 

program dan kegiatan perlu membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

Tahun 2018 dengan mempedomani sebagai   berikut :  

a.  Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang merupakan 

program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan 

daerah dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang merupakan 

program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan 

daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi  

3. Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan 

penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum 

konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas 

pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;  

4. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap pengelola program dan kegiatan 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi 

terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun 

kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam 

APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan 

lainnya. 

 

B.  Rencana Tindak Lanjut 

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah 

yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka 

Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Renja 

Tahun 2018 dijabarkan dalam RKA dengan meperhatikankan :  

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan 

bidang kesehatan tahun 2018 dengan sasaran program – program dan 
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kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif dan  

lokasi kegiatan. 

2. Kerangka pendanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan 

kebijakan keuangan daerah, 

. 
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