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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan 

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  Tahun 2020 di 

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

Laporan Kinerja (LKj)  ini disusun berdasarkan  Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja  

(LKj) merupakan suatu dokumen evaluasi  dalam   melakukan penilaian kinerja 

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian  Kinerja (PK) dan juga sebagai 

gambaran sampai dimana kita telah dapat mencapai sasaran  yang diukur melalui 

indikator sasaran, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah kita 

tetapkan dalam Perjanjian  Kinerja (PK). 

Kami  menyadari  bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini belum 

optimal,  oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait 

bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan 

untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) selanjutnya. 

Harapan kami selanjutnya Laporan Kinerja (LKj)  ini dapat diterima dan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan 

serta peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam 

penyelenggaraan Pembangunan kesehatan kepada masyarakat untuk masa yang 

akan datang. 

Bandar Lampung,                                    2021 
KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI LAMPUNG 
 

 
Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19630825 198910 2 002 
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Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan 

Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Kesehatan Lampung Tahun 2020, Pembuatan LKj ini merupakan langkah 

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

Dalam rangka mewujudkan Visi Lampung Maju dan Sejahtera, 

yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan 

dalam 5 Misi, dimana bidang kesehatan masuk pada misi ketiga. Sasaran 

strategis yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada periode ini 

adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama 

untuk kesehatan ibu dan anak yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja 

Utama (IKU). 

Serta pada periode Renstra 2019 - 2024 Visi Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung adalah  Rakyat Lampung Berjaya”, Sektor  Kesehatan 

masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) 2019 - 2024 Provinsi Lampung    yaitu :      

“Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan 

Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Disabilitas” yang diukur 

dengan 4 Indikator Kinerja Utama. 

Laporan Kinerja (LKj)  Tahun 2020  Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang 

telah di tetapkan pada tahun 2020 dapat dicapai sepenuhnya oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan 
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yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

perencanaan jangka menengah RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK)  

tahun 2020 “Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya 

Perlindngan anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Disabilitas” dan 

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam 

Renstra Tahun 2019 - 2024 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan 

Masyarakat (Lampung Sehat) dengan sasaran yang akan dicapai sebagai 

berikut : 

1. Menurunnya kasus kematian Ibu;  

2. Menurunnya kasus kematian bayi;  

3. Meningkatknya status gizi masyarakat;  

4. Menurunnya kasus kesakitan;  

Yang ditandai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 

1. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun menjadi 110 kasus; 

2. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun menjadi 520  kasus; 

3. Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 16.78%; 

4. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (success rate) 90%. 

Dari 4 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Tahun 2020 Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi 

Lampung tahun 2020,  4 indikator tersebut menunjukkan capaian diatas 

100%. 

a. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020, serta Renstra Dinas 

Kesehatan Lampung 2019-2024 menetapkan sebanyak 4 (empat) 

sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja tersebut telah 

dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima 

tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian 

pencapaian sasaran 1 terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama dengan 

capaian kinerja Sangat Tinggi (ST).  
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b. Dari 13 indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ada 10 indikator (76,9%) dengan 

kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 Indikator (7,7%) dengan kriteria 

Tinggi, 1 indikator (7,7%) dengan kriteria kinerja Rendah (R), 1 

indikator (7,7%) dengan kriteria kinerja Sangat Rendah (SR). 

c. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung tahun 2020 dari 13 Program dengan 54 Kegiatan bersumber 

APBD capaian kinerja IKK nya mencapai  94,44%  dengan Kriteria 

Sangat Tinggi (ST),  1,85% dengan Kriteria Tinggi (T), dan 2 Kegiatan 

tidak terlaksana karna adanya efisiensi dan Refocusing dimasa 

Pandemi COVID-19, yaitu Kegiatan Pengadaan Kendaraan 

dinas/operasional dan Kegiatan Pengembangan e-Goverment OPD 

dan Publikasi Pembangunan. 

d. Untuk Akuntabilitas keuangan dari 13 Program  dan 54 kegiatan yang 

dilaksanakan realisasi  keuangan  tercapai 91,87% (Belanja langsung 

dan tidak langsung). 

realisasi indikator kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung tahun 2020, dengan alokasi belanja langsung sebesar 

Rp.159.635.496.457,-, realisasi belanja langsung Rp. 146.653.239.237,77, 

dengan tingkat efektifitas 91,87% (efektif), tingkat efisiensi 81,63% (Cukup 

Efisien), Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan Pada Maret 2020, 

terjadi Pandemi COVID-19 sehingga beberapa kegiatan tidak bisa 

dilaksanakan karena ada keterbatasan atau pembatasan kegiatan, serta 

beberapa kegiatan tersebut dilakukan refoccusing dan relokasi untuk 

penanganan COVID-19. Pada pertengahan Pandemi COVID-19 ada 

kebijakan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beberapa kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan syarat harus dengan protokol kesehatan. 

Pada APBD Perubahan telah dilakukan penyesuaian, tetapi 

sampai dengan akhir tahun anggaran masih ada beberapa komponen 

kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi COVID-19 masih 
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terus berlangsung hingga saat ini. Komponen kegiatan tersebut yang tidak 

direalisasikan adalah perjalanan dinas luar daerah. dan pada masa 

Pandemi COVID-19 pertemuan/pelatihan  dilakukan secara virtual 

meeting, tidak ada kegiatan berupa pertemuan. Pencapaian -pencapaian 

program prioritas, unggulan dan agenda kerja Gubernur dan Wakil 

Gubernur dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. 

Meskipun realisasi keuangan lebih rendah di banding dengan 

realisasi kinerja yang mengampu 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), namun 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masuk dalam kategori Sangat 

Tinggi, ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah sesuai dan cukup baik.  

 Beberapa Fokus perhatian yang perlu mendapat perhatian adalah 

kegiatan – kegiatan yang mendukung pelaksanaan PIS-PK, SPM dan 

upaya penurunan Stunting di Provinsi Lampung agar tujuan dan sasaran 

prioritas pembangunan kesehatan dapat diwujudkan sebagaimana visi 

dan misi Kepala Daerah Provinsi Lampung. Proses pelaksanaan 

program/kegiatan tentunya akan dikordinasikan dengan lintas program 

ataupun lintas sektor terkait, termasuk disesuaikan dengan ketersediaan 

anggaran saat pelaksanaan serta kemampuan sumber daya di daerah. 

 Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang 

berhasil maupun yang masih belum berhasil dan akan menjadi perhatian 

untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien 

dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 
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PENUTUP 

 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan 

Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Kesehatan Lampung Tahun 2020, Pembuatan LKj ini merupakan langkah 

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2020 ini dapat 

menggambarkan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2020 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator 

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima 

tahun yang direncanakan tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2020 yang ingin dicapai.  

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

dalam Perencanaan Strategis Tahun 2019 – 2024 yaitu Meningkatkan 

Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan sasaran yang 

akan dicapai sebagai berikut : 

1. Menurunnya kasus kematian Ibu;  

2. Menurunnya kasus kematian bayi;  

3. Meningkatknya status gizi masyarakat;  

4. Menurunnya kasus kesakitan;  
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Yang ditandai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 

a. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun menjadi 110 kasus 

b. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun menjadi 520 kasus 

c. Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 16.78% 

d. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (success rate) 90% 

Dari 4 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Tahun 2020 Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi 

Lampung tahun 2020,  4 indikator tersebut menunjukkan capaian diatas 

100%.  

 

Adapun Efektifitas dan Efisien anggaran terhadap Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dalam mencapai misi ketiga RPJMD Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada capaian kinerja IKU dan capaian Realisasi Keuangan, pada 

capaian IKU untuk 4 indikator sangat efektif melihat capaian Kinerja 

Sangat Tinggi (ST). Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi 

anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Lampung adalah 

91,87 % dari anggaran yang direncanakan, dikarenakan Pada Maret 

2020, terjadi Pandemi COVID-19 sehingga beberapa kegiatan tidak bisa 

dilaksanakan karena ada keterbatasan atau pembatasan kegiatan, serta 

beberapa kegiatan tersebut dilakukan refoccusing dan relokasi untuk 

penanganan COVID-19. Pada pertengahan Pandemi COVID-19 ada 

kebijakan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beberapa kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan syarat harus dengan protokol kesehatan. 

 

Pada APBD Perubahan telah dilakukan penyesuaian, tetapi sampai 

dengan akhir tahun anggaran masih ada beberapa komponen kegiatan 

yang tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi COVID-19 masih terus 

berlangsung hingga saat ini. Komponen kegiatan tersebut yang tidak 

direalisasikan adalah perjalanan dinas luar daerah. dan pada masa 

Pandemi COVID-19 pertemuan/pelatihan  dilakukan secara virtual 

meeting, tidak ada kegiatan berupa pertemuan. Pencapaian -pencapaian 
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program prioritas, unggulan dan agenda kerja Gubernur dan Wakil 

Gubernur dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Kesehatan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja 

Dinas Kesehatan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung. 

 

 

Bandar Lampung,                             2021 
KEPALA DINAS KESEHATAN 

            PROVINSI LAMPUNG 
 

                     
Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes 

 Pembina Utama Madya 
 NIP. 19630825 198910 2 002 
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