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KATA PENGANTAR 
 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemerintah Kota Palembang 

sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka 

penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Kesehatan 

Kota Palembang perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP). 

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi 

penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan 

untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat 

pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara 

umum, RTP meliputi: pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan 

lingkungan pengendalian; penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur 

organisasi untuk mengendalikan risiko; pengkomunikasian informasi keseluruhan 

unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan pemantauan keseluruhan 

unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada 

lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, 

atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. 

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan 

sistempengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan 

SPIP suatu instansi pemerintah.Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan 

seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Palembang memiliki kesamaan persepsi 

dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalampelaksanaan tugas di 

lingkungan Pemerintah Kota Palembang 

Palembang,   Januari 2019 
Kepala Dinas Kesehatan 

 

 

dr. Hj. LETIZIA, M.Kes 
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RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) 

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG 

TAHUN 2019 
  

A. Pendahuluan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu 

kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh 

Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk menindaklanjuti kebijakan SPIP 

tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 

mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan 

SPIP. Dalam mengemban amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang stategis dalam upaya 

mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan 

Dinas Kesehatan Kota Palembang 

 

1. Latar Belakang 

Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai unit instansi pemerintah daerah 

tentunya wajib untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kebijakan SPIP 

tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SPIP maka 

diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian guna menjadi acuan kepada 

para penyelenggara tugas pokok di lingkungan Dinas Kesehatan Kota 

Palembang. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian 

mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas 

Kesehatan Kota Palembang sehingga diharapkan dapat memberikan 

keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. 
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2. Dasar Hukum 

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota 

Palembangadalah: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang 

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor ….. Tahun …. tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Palembang 

5. SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Nomor : 

800/4138/Kes/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Dinas Kesehatan Kota Palembang 

 

3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan 

bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota 

Palembang untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan 

tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah 

kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi. 

 

4. Manfaat 

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota 

Palembang antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta 

keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian 

dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari. 

2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian 

dari penyelenggaraan SPIP 
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3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran 

kemajuan penyelenggaraan SPIP. 

4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR). 

 

5. Ruang Lingkup 

Dari sisi tujuan organisasi, maka tujuan yang akan dijamin adalah tujuan-

tujuan yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen 

perencanaan, tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, harapan yang dituntut oleh stakeholder, dan hal-hal lain yang 

harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang 

Sedangkan dari tahap manajemen, maka Rencana Tindak Pengendalian 

Intern ini meliputi tahapan manajemen perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan pelaksanaan, 

dan pemantauan pelaksanaan anggaran.  

 

B. Sekilas tentang SPIP 

1. Pengertian SPIP 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 

didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP 

Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kota Palembang 

sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan 

pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan 

dilaksanakan secara berkesinambungan (on going basis) guna mencapai 
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tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat 

dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang 

dimandatkan kepada Pemerintah Kota Palembang, menjamin tersedianya 

laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, 

penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-

hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 

 

2. Tujuan SPIP 

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 

adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap 

tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen 

perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, 

penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran, 

dan pemantauan. 

 

3. Unsur-unsur SPIP 

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 

sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 

Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Palembang 

berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara 

kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk 

menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan 

pengawasan atasan, untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan 

yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya 

pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi 

sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. 
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Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat 

meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode 

kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang 

 

b. Penilaian Risiko 

Identifikasi dan analisis risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan 

prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Kesehatan Kota Palembang. Berbagai gaya kepemimpinan dan sudut 

pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan penilaian risiko 

yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala 

dalam pelaksanaannya. 

 

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi 

penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk 

mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik 

kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan Kota 

Palembang sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan 

pengendalian: dikaitkan dengan proses penilaian risiko; ditetapkan secara 

tertulis; dilaksanakan dengan pengawasan dari Petugas Penegak Disiplin; 

dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan 

pengendalian. 

 

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat 

mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai 

sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai 

dengan tanggung jawabnya masing-masing. 

Dinas Kesehatan Kota Palembang harus menyelenggarakan Sistem 

Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi 

capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Kesehatan Kota Palembang 

sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi 

manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun 

bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan 

penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko maka 

Dinas Kesehatan Kota Palembang harus mengendalikannya secara efektif 

guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya 

kerugian Dinas Kesehatan Kota Palembang yang signifikan. 

Di samping itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga harus 

menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi 

kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi 

Dinas Kesehatan Kota Palembang harus memungkinkan adanya arus 

informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas 

satuan kerja/unit/bidang: 

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Pimpinan mengetahui 

risiko dan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saluran informasi 

ini harus dapat merespons untuk pelaksanaan langkah-langkah 

perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen. 

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan 

ekspektasi Dinas Kesehatan Kota Palembang serta kebijakan dan 

prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di 

tingkat bawah dan para pelaksana.  

- Informasi lintas satuan kerja/unit/bidang untuk memastikan bahwa 

informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat 

disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk 

mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan 

untuk menciptakan koordinasi yang memadai. 
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e. Monitoring dan Evaluasi 

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur 

dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk 

meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko 

yang ada maka harus dilakukan monitoring terkait implementasi 

perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur 

yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada.  

Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur 

serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, 

harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan 

monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik. 

 

C.  LingkunganPengendalian 

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem 

pengendalian intern. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang 

sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya 

pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi 

sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. 

Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat 

meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode 

kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang. Untuk itu, seluruh jajaran baik 

Pimpinan maupun staf Dinas Kesehatan Kota Palembang sangat 

menjunjung integritas dan nilai-nilai etika dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

 
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Kesehatan Kota Palembang masih 

terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur Penegakan Integritas dan 
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Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang 

Kondusif, dan Kebijakan Pengembangan SDM, sebagai berikut: 

1) Pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Dinas Kesehatan 

Kota Palembang perlu melakukan reorientasi / penyegaran kepada 

seluruh pegawai mengenai aturan perilaku yang telah ditetapkan 

secara formal yang subtansinya mengatur nilai-nilai etika yang boleh 

dan/atau tidak boleh dilakukan seluruh pegawai, serta selalu 

mengingatkan atas pernyataan komitmen yang telah ditandatangani 

seluruh pegawai untuk mematuhi aturan perilaku tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dengan Pengkomunikasian nilai-nilai etika, Penekanan 

kembali pentingnya integritas dan nilai etika, Pengawasan atas 

pelaksanaan integritas dan nilai etika yang kurang memadai,  

 

2) Pada sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi, Dinas Kesehatan 

Kota Palembang belum sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap 

kompetensi pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kota Palembang untuk dapat dimanfaatkan/dipekerjakan di lingkungan 

kerjanya berdasarkan pertimbangan kompetensi yang memadai. Hal ini 

antara lain terlihat; 

- Identifikasi atas kebutuhan kompetensi yang kurang memadai 

- Evaluasi atas kompetensi pegawai kurang memadai 

 

3) Pada sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif, Dinas Kesehatan Kota 

Palembang belum melaksanakan penilaian risiko terkait dengan tujuan 

meningkatnya kualitas laporan keuangan dalam rangka mencapai 

WTP. Dinas Kesehatan Kota Palembang belum melaksanakan penilaian 

berdasarkan Kinerja 

 

4) Pada sub unsur Kebijakan pengembangan SDM, Dinas Kesehatan Kota 

Palembang kurang menunjukkan komitmen pada integritas, etika, dan 

kompetensi. 
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Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan 

yang sehat berkaitan pembinaan SDM. Hal ini antara lain terlihat; 

- Proses mutasi untuk posisi jabatan belum memadai; 

- Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan pada prinsip-prinsip 

integritas dan kompetensi yang diperlukan belum memadai 

- Program pendidikan dan pelatihan pada setiap unit kerja belum 

memadai; dan 

- Evaluasi pimpinan atas kinerja pegawai dan kompensasi organisasi 

tidak memadai. 

 

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment 

Evaluation), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian 

yang perlu mendapat prioritas untuk di perbaiki, yaitu: 

 

No. Sub Unsur / Rencana Tindak 
Perbaikan 

Penanggung 
Jawab 

Waktu 
Pelaksanaan 

1 2 3 4 

1 
Penegakan Integritas dan Nilai 
Etika   

a. Penyusunan dan pengkomunikasian 
Kode Etik/Aturan Perilaku 

Sekretariat Tahun 2019 

b. Sosialisasi kode etik kepada semua 
pegawai Dinas Kesehatan Kota 
Palembang. 

Sekretariat Tahun 2019 

    c. 
Semua pegawai Dinas Kesehatan 
melakukan penandatanganan Pakta 
Integritas 

Yankes (Seksi 
Mutu) 

Setiap Tahun 

2 Komitmen terhadap Kompetensi   
 - Mapping  Kompetensi SDK Tahun 2019 

- 

Menyusun kebijakan tentang 
pemanfaatan dan penempatan 
pegawai berdasarkan pertimbangan 
kompetensi 

Sekretariat Tahun 2019 

3 Kepemimpinan yang Kondusif   
 - Melaksanakan penilaian risiko Setiap Bidang Tahun 2019 

- Melakukan Penilaian berdasarkan 
kinerja Setiap Bidang Setiap Tahun 

4 Kebijakan Pengembangan SDM   
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No. Sub Unsur / Rencana Tindak 
Perbaikan 

Penanggung 
Jawab 

Waktu 
Pelaksanaan 

- Penyusunan dan Pengkomunikasian 
kebijakan dan prosedur 
pengembangan SDM. 

SDK Tahun 2019 

 

 

D. Penilaian Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

Dalam rangka penilaian risiko atas tujuan strategis Dinas Kesehatan Kota 

Palembangtahun 2019, diprioritaskan dengan tujuan meningkatnya kualitas 

laporan keuangan dalam rangka mempertahankan WTP. Dalam rangka 

pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2019 tersebut, telah dilakukan 

identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan 

mengganggu tercapainya tujuan strategis organisasi. Output dari  identifikasi 

risiko adalah daftar risiko. Risiko-risiko yang dimaksud meliputi risiko yang 

teridentifikasi melalui diskusi peserta dalam workshop. Dari hasil identifikasi 

diperoleh  risiko yang teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut:  

1. Target  penemuan kasus pneumonia pada balita tidak tercapai  

2. Pengobatan diare Balita pada masyarakat yang tidak sesuai standar  

3. Target Penemuan kasus Hipertensi tidak tercapai  

4. Penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada kelompok usia 

dewasa maupun anak-anak  

5. Penularan HIV - AIDS  di masyarakat akan semakin tinggi baik pada 

kelompok usia dewasa maupun anak-anak  

6. Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  tidak terdata  

7. Terjadi Kekambuhan pada Pasien ODGJ  

8. Angka Kematian akibat penyakit DM, Kolestrol, dan Asam urat meningkat  

9. Penurunan Status Gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa 

yang akan datang  
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10. Belum semua Tenaga Kesehatan dan sarana kesehatan siap melakukan 

pertolongan persalinan  

11. Belum semua Nakes penolong persalinan mampu melakukan tatalaksana 

neonatal komplikasi  

12. Belum semua Nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi  

13. Pelaksanaan POPM Kecacingan yang tidak sesuai standar 

14. Belum seluruh Lanjut Usia (Lansia) mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

15. Target Persentase Posyandu Aktif tidak tercapai  

16. Target Persentase Rumah Tangga yang Ber- Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat tidak tercapai  

17. Penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu penyimpanan yang tertera 

pada kemasan,  

18. Terjadi kekosongan obat 

19. Masyarakat memperolah produk kadaluarsa 

20. Jumlah Penduduk Miskin belum seluruhnya masuk dalam program 

integrasi  BPJS 

21. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alkes di Puskesmas belum sesuai 

standar Permenkes 75 tahun 2014 

22. Belum beroperasionalnya RS Gandus 

(Rincian Daftar risiko tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1) 

 

2. Analisis Risiko 

Terhadap risiko-risiko pada daftar risiko tersebut telah dilakukan analisis atas 

kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak pada tercapainya tujuan 

organisasi. 

Untuk melakukan analisis risiko tersebut, sebelumnya ditetapkan dahulu skala 

kemungkinan dan skala dampak yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ancaman terhadap pencapaian tujuan strategis.  
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Skala kemungkinan yang ditetapkan menggunakan skala 4 dengan uraian 

sebagai berikut:  

Score 
Kriteria 

Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan 

1 Jarang Sekali Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan 
Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol 
Mungkin  terjadi sekali dalam 25 tahun 

2 Jarang Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 
tinggi 
Mungkin  terjadi sekali dalam 10 tahun 

3 Sering Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 
Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun 

4 Sangat Sering Kemungkinan terjadi > 50% 
Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 

Skala dampak yang ditetapkan menggunakan skala 4 dengan uraian sebagai 

berikut: 

Score Kriteria  
Dampak 

Definisi Kriteria Dampak 

1 Rendah Sekali Cukup mengganggu jalannya pelayanan 
Menimbulkan kerusakan kecil 
Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- 
Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan 
namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- 
Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak 
signifikan 
Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi 
dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media 
lokal) 
Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan 

2 Rendah Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan 
Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan 
yang serius 
Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai 
Rp.500.000.000,- 
Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan 
namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- 
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Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan 
Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi 
dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan 
media lokal dan nasional) 
Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan 

3 Tinggi Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang 
dari 1 minggu 
Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan 
yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama 
Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai 
Rp.1.000.000.000,- 
Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan 
namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- 
Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan 
Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk 
dalam pemberitaan media lokal dan nasional) 
Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan 

4 Tinggi Sekali Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu 
Kerusakan Fatal 
Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- 
Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan 
namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- 
Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan 
Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian 
pucuk pimpinan instansi secara mendadak 
Terjadinya KKN dan diproses secara hokum 

Setelah dilakukan analisis risiko menggunakan skala kemunginan dan skala 

dampak tersebut di atas, diperoleh “peta risiko” yang menunjukkan urutan-

urutan risiko yang perlu segera ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota 

Palembang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan mempertahankan 

opini WTP. 

Pada pelaksanaannya, seluruh risiko yang teridentifikasi berdasarkan 

pemetaan risiko hasil diskusi akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota 

Palembang dalam tahun 2019, karena risiko risiko tersebut akan menjadi 

prioritas dalam penangannya. Risiko-risiko yang akan ditangani adalah risiko-

risiko yang akan mempengaruhi tujuan strategis berupa meningkatnya 

kualitas laporan keuangan dalam rangka mempertahankan WTP dan akan 

memerlukan perbaikan kegiatan pengendalian. 

Berdasarkan hasil peta risiko tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana 

Tindak Pengendalian (RTP) tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Palembang 
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memprioritaskan penanganan risiko yang berkaitan dengan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan hasil analisis risiko.  

 

F. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan harus dikaitkan dengan hasil 

penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Di bawah ini diuraikan 

kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Palembang terkait dengan risiko-risiko yang sangat ekstrim dan tinggi 

berdampak dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah memiliki karakteristik pada kegiatan utama dan sifat khusus 

pemerintah daerah, harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kebijakan 

dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan serta 

dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan pencapaian tujuan prioritas yang ditetapkan. 

Kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Palembang terkait dengan hasil penilaian risiko yang berdampak pada 

pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penangan risiko, beberapa kegiatan 

pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan 

pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian 

didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya 

penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar 

benar terjadi.  

Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

A Sistem Pengendalian Intern 

1. Target  penemuan kasus pneumonia pada balita tidak tercapai,  

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

1. Intensifkan penemuan dini ISPA/Pneumonia pada Balita dan 

peningkatan peran kader dalam penemuan kasus  serta standarisasi 

dalam pencatatan dan pelaporan ISPA/Pneumonia. 
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2. Meningkatan informasi akan pengobatan diare balita sesuai standar 

baik kepada pasien maupun keluarga pasien. 

2. Pengobatan diare Balita pada masyarakat yang tidak sesuai standar 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

3. Meningkatan informasi akan pengobatan diare balita sesuai standar 

baik kepada pasien maupun keluarga pasien  

3. Target Penemuan kasus Hipertensi tidak tercapai  

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

4. Melakukan deteksi dini faktor risiko melalui Posbindu PTM  

5. intensifikasi penemuan kasus hipertensi dan  

6. Meningkatkan peran serta kader dalam penemuan kasus  

 Penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada kelompok 

usia dewasa maupun anak-anak 

4. Penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada kelompok usia 

dewasa maupun anak-anak 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

7. Meningkatkan kualitas tatalaksana kasus sesuai standar dan penguatan 

pada pemantauan ketaraturan pengobatan  

5. Penularan HIV - AIDS  di masyarakat akan semakin tinggi baik pada 

kelompok usia dewasa maupun anak-anak 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

8. Meningkatkan kualitas tatalaksana kasus sesuai standar dan penguatan 

pada pemantauan ketaraturan pengobatan  

6. Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  tidak terdata 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

9. Pembentukan Tim Pengendalian ODGJ-Pasung, Kerjasama Lintas 

Sektoral, PERDA WALIKOTA bebas pasung  

7. Terjadi Kekambuhan pada Pasien ODGJ 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

10. Pengadaan Obat Jiwa oleh Puskesmas 

8. Angka Kematian akibat penyakit DM, Kolestrol, dan Asam urat meningkat 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 
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11. Melakukan deteksi dini faktor risiko melalui Posbindu PTM, intensifikasi 

penemuan kasus DM dan meningkatkan peran serta kader dalam 

penemuan kasus 

9. Penurunan Status Gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa 

yang akan datang 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

12. Pengadaan Food Model 

13. Lembar Balik Penyuluhan gizi 

14. Alat Antropometri kit 

10. Belum semua Tenaga Kesehatan dan sarana kesehatan siap melakukan 

pertolongan persalinan 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

15. Perencanaan pengadaasn sarana dan prasarana 

11. Belum semua Nakes penolong persalinan mampu melakukan tatalaksana 

neonatal komplikasi 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

16. Melakukan Kunjungan rumah dalam rangka skrinning pada bayi baru 

lahir (Neonatal Komplikasi) 

12. Belum semua Nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

17. Peningkatan pelaksanaan kunjungan rumah pada bayi baru lahir 

13. Pelaksanaan POPM Kecacingan yang tidak sesuai standar 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

18. Meningkatan informasi akan POPM Kecacingan sesuai standar bagi 

siswaTK/SD/MI, tenaga pendidik TK/SD/MI, balita dan ibu balita 

14. Belum seluruh Lanjut Usia (Lansia) mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

19. Lebih meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut di 

Posyandu dan kegiatan luar gedung lainnya serta Kemitraan dengan 

Lintas Sektor terkait untuk melakukan pelayanan kesehatan pd usila 

15. Target Persentase Posyandu Aktif tidak tercapai 
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Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

20. Peningkatan Pengembangan posyandu aktif dan peningkatan 

kapasitas kader dalam bentuk Penilaian dan Pembinaan Posyandu 

aktif 

16. Target Persentase Rumah Tangga yang Ber- Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat tidak tercapai 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

21. Peningkatan dan pengembangan Kapasitas tenaga Promkes serta 

Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Ber PHBS 

17. Penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu penyimpanan yang tertera 

pada kemasan, 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

22. Melakukan pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan/SOP yang ada 

18. Terjadi kekosongan obat 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

23. Perencanaan obat di puskesmas harus sesuai dengan analisa 

kebutuhan di puskesmas,  

24. Melakukan analisis kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan.  

Analisis berdasarkan data obat gudang farmasi, trend jenis penyakit 

dan trend penggunaan obat 

19. Masyarakat memperolah produk kadaluarsa 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

25. Memberikan pengarahan kepada pemilik sarana distribusi makanan 

agar meningkatkan pengawasan terhadap makanan yang telah 

kadaluarsa 

20. Adanya tenaga kesehatan yang belum tersertifikasi 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

26. Penjadwalan diklat sertifikasi berkoordinasi dengan Diklat Kesehatan 

Propinsi 

21. Jumlah Penduduk Miskin belum seluruhnya masuk dalam program 

integrasi  BPJS 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 
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27. Penyusunan Perencanaan anggaran untuk pemenuhan kegiatan 

integrasi BPJS 

22. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alkes di Puskesmas belum sesuai 

standar Permenkes 75 tahun 2014 

Kegiatan pengendalianyang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

28. Menyusun perencanaan pengadaan alat kesehatan sesuai standar 

29. Penyusunan rencana anggaran tahunan puskesmas untuk kalibrasi 

puskesmas 

23. Belum beroperasionalnya RS Gandus 

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut: 

30. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor guna beroperasionalnya RS 

31. Melakukan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan  

32. Melakukan pemenuhan kebutuhan suber daya manusia 

33. Melakukan perencanaan kebutuhan pembiayaan/anggaran  

(Rincian Aktivitas Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran2) 

 

G.Informasi dan Komunikasi 

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi 

risiko  yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak terkait. 

Dinas Kesehatan Kota Palembang merumuskan bagaimana komunikasi yang 

paling efektif tentang perbaikan pengendalian yang akan dilakukan. 

Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat 

dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. 

Sarana dan bentuk komunikasi yang efektif untuk menginformasikan rencana 

perbaikan pengendalian kepada pihak-pihak terkait antara lain berupa  

1. Pengumpulan Laporan Bulanan  

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu program. 

Tanpa ada catatan dan pelaporan, kegiatan atau program yang dilaksanakan 

tidak akan terlihat wujudnya. Pencatatan harian masing-masing program 

Puskesmas dikombinasi menjadi laporan terpadu Puskesmas (SP2TP).  

Laporan bulanan untuk kegiatan laporan rutin program terdiri dari LB1 untuk 
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data kesakitan, LB2 berisi data kematian, LB3 bersisi data program gizi, KIA, 

KB, dll, dan LB4 berisi data obat-obatan. Laporan bulanan ini dikirimkan dari 

Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Palembang tanggal 5 setiap awal 

bulannya, selanjutnya dinas kesehatan akan melakukan rekapitulasi terhadap 

laporan yang masuk dan mengirimkan laporan bulan ke dinas kesehatan 

propinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pengiriman laporan 

bulanan dilakukan melalui Email Group Dinas Kesehatan Kota Palembang 

dengan seluruh Puskesmas,  group whats app massenger dan telepon.  

2. Surat Edaran  

Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan suatu 

kegiatan. Surat edaran ditujukan kepada seluruh Puskesmas sebagai ujung 

tombak pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya masing-masing untuk 

meningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

3. Sosialisasi 

Dinas kesehatan melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat 

tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat serta program-program 

kesehatan dan lain-lain melalui talk show melalui media cetak, media 

elektronik mapun melalui pertemuan.  

4. Penerbitan SK Walikota untuk melakukan Kerjasama dengan Lintas Sektor 

Untuk mencapai tujuan pencapaian program dilakukan kerjasama lintas sektor 

yang dikuatkan dengan penerbitan SK Walikota. Untuk penerapan kawasan 

tanpa rokok diperlukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Satpol PP, 

Dinas Pariwisata dan lain-lain.  

 

H. Monitoring dan Evaluasi 

Dalam rangka memastikan bahwa rencana tindak pengendalian yang telah 

dirancang dapat dilaksanakan dan berjalan efektif oleh para penanggung 

jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa rencana tindak pengendalian 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-

risikoyang ada, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait 

implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektivitas kebijakan 

dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada.  
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Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta 

pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, agar memberikan 

informasi mengenai hal sebagai berikut : 

- Realisasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan prosedur 

- Kegiatan yang masih bermasalah meskipun telah dirancang mekanisme 

pengendalian di dalamnya 

- Kegiatan pengendalian yang tidak dapat berjalan dengan baik 

- Penyebab dan akibat permasalahan 

Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Palembang merumuskan rencana 

monitoring dan evaluasi  perbaikan pengendalian yang akan dilakukan, yaitu 

- Metode pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan 

program di Dinas Kesehatan dan Puskesmas melalui rapat koordinasi 

(RAKOR) antara Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas  

- Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Palembang, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pengelola 

Program Dinas Kesehatan, Pimpinan Puskesmas masing-masing. 

- Pemantauan dilakukan setiap bulan untuk kegiatan RAKOR, begitu juga 

untuk pengiriman laporan dari Puskesmas (laporan 2 x 24 jam, laporan 

mingguan, laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan). 

- Surat teguran dikeluarkan untuk Puskesmas yang tidak mencapai target 

program yang telah ditentukan.  

(Rincian lebih lanjut terkait Monitoring dan Evaluasi lihat Lampiran 3) 


