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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 
 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh secara 

garis besar berisikan informasi tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama 

tahun 2020. Penetapan kinerja 2020 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024. 

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan adanya 

peningkatan persentase pencapaian target dibandingkan hasil capaian kinerja tahun 

2019. Persentase tingkat pencapaian target tahun 2019 sebesar 107,16% sedangkan 

tahun 2020 sebesar 121,09%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2020 dari pagu 

anggaran Rp.15.387.652.000,- yaitu sebesar Rp. 14.119.132.037,- atau sebesar 

91,76%. 

Sesuai dengan rencana kinerja 2020, selama periode ini Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Banda Aceh mempunyai sasaran menurunnya penyakit menular, 

penyakit tidak menular dan meningkatnya kesehatan jiwa. Sesuai dengan dokumen 

Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh tahun 2020, 

terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja.  

Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, semua indikator dapat dilaksanakan 

dan mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan dengan target 6112 dan realisasi 10.728; 

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, 

alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 90% dan realisasi 100%; 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 85% dan 

realisasi 90%; 

4. Nilai kinerja anggaran dengan target 80 dan realisasi 89,43%; 

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dengan target 80% 

dan realisasi 100%; 

6. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 70 dan realisasi 82,59; 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 45% dan 

realisasi 45,15%. 
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 Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2020, dapat dirumuskan 

beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan 

atau sebagai bahan pertimbangan yaitu : 

1. Penguatan sistem deteksi dini di setiap pintu masuk dan perluasan jejaring kerja, 

kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program. 

2. Pemeriksaan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar operasional 

prosedur dalam pencegahan penyebaran penyakit melalui orang, barang, alat 

angkut dan lingkungan. 

3. Memberikan penyuluhan dan screening secara terpadu di wilayah kerja 

pelabuhan dan bandar udara. 

4. Pengawasan terhadap tempat-tempat umum yang ada di lingkungan 

pelabuhan/bandara yang sesuai dengan syarat kesehatan. 

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kawasan sehat secara berkala di 

pelabuhan/bandara. 

6. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik teknis maupun non teknis. 

7. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan 

pelabuhan/bandara. 
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    BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan 

masyarakat yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekomoni. Kondisi ini akan tercapai apabila 

penduduknya hidup dan perilaku dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung 

sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. 

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah 

kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan sasaran yang 

ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi 

masyarakat melalui upaya Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung 

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan Kesehatan.  

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan Kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan Kesehatan guna mencapai derajat Kesehatan setingi-

tingginya dengan penguatan pelayanan Kesehatan dasar (primary health care) dan 

mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif yang didukung oleh inovasi dan 

pemanfaatan teknologi. 

Salah satu program yang menjadi fokus prioritas upaya dibidang kesehatan 

adalah pencegahan dan pengendalian penyakit, yang dilaksanakan oleh unit organisasi 

pelaksana tingkat eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis 

Kementerian Kesehatan yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sebagai salah satu institusi 

yang keberadaannya di  lingkungan Bandara dan  Pelabuhan yang  merupakan  pintu  

masuk  ke  suatu  negara/wilayah  yang  tugas pokok dan fungsinya  untuk  mencegah  

masuk dan keluarnya penyakit.  

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), hal ini meningkatkan risiko masuk 

dan keluarnya penyakit menular  melalui pintu masuk pelabuhan, bandar udara, dan 

lintas batas darat negara. Pengawasan yang dilakukan oleh KKP baik di bandara 
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maupun pelabuhan di Indonesia untuk mencegah masuknya Covid-19 ke Indonesia 

melalui bandara dan pelabuhan dilakukan secara optimal sesuai prosedur yang 

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.  

Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Covid-19 maupun penyakit lain dan 

faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), 

KKP melaksanakan kegiatan di pintu masuk negara di pelabuhan, bandar udara  dan 

PLBDN, dengan upaya yang dilaksanakan melalui pengawasan alat angkut, orang, 

barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkit Covid-19 yang 

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. 

Dalam melaksanakan tugasnya di tengah pandemi Covid-19,  yang merupakan 

tantangan besar, KKP Kelas III Banda Aceh perlu mendapat  dukungan dan jejaring  

kerja  dengan  lintas  program  dan  sektor terkait. Dengan adanya kerjasama dan 

jejaring kerja tersebut diharapkan tercipta koordinasi yang sinergis, berkelanjutan dan 

harmonis. Disamping dukungan dan kerjasama dengan unsur terkait di lingkungan 

pelabuhan dan bandara juga perlu adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi dari 

institusi  di luar bandara  dan pelabuhan.  

Terkait dengan perencanaan jangka menengah, maka di dalam Rencana Aksi 

Kegiatan KKP Kelas III Banda Aceh Tahun 2020-2024,  adalah pelaksana dari kegiatan 

Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang memiliki   sasaran   strategis 

yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit di Pintu Masuk  Negara. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas KKP Kelas III 

Banda Aceh setiap tahunnya wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Preseiden Republik Indonesia  nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Permenkes RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Kesehatan. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja, hal terpenting yang diperlukan adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 
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Laporan Kinerja KKP Kelas III Banda Aceh Tahun 2020 menjelaskan 

pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Kementerian Kesehatan, isi 

laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan selama tahun 

2020 dalam mewjudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Banda Aceh tahun 2020 – 2024. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja KKP Kelas III Banda Aceh tahun 2020 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban secara tertulis yang memberikan informasi kinerja yang terukur 

yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 

2020 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala KKP Kelas III Banda Aceh 

kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

yang akan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan 

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans 

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan 

kesehatan, pengawasan OMKABA, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di 

wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan kekarantinaan; 

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas 

batas darat negara; 

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali; 
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5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia; 

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang 

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional; 

7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian 

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk 

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 

8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara; 

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat 

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan 

dokumen kesehatan OMKABA impor; 

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan 

dan lintas batas darat negara; 

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan 

dan lintas batas darat negara; 

13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan 

dan lintas batas darat negara; 

14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans 

kesehatan pelabuhan; 

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas 

batas darat negara; 

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP. 

 

D. Visi 

Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh adalah “Masyarakat 

Pelabuhan dan Bandara Sehat dan Mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit”. 

 

E. Misi 

Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh adalah :  

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk wilayah 

pelabuhan/bandara; 

2. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu masyarakat 

pelabuhan/bandara dengan mendorong kemandirian untuk hidup sehat; 
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3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan wilayah 

pelabuhan/bandara; 

4. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; 

5. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang professional; 

6. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

 
F. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi KKP Kelas III Banda Aceh  terdiri dari : 

1. Kepala 

2. Subbagian Administrasi Umum 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

4. Wilayah Kerja 

5. Instalasi 

 
Bagan Struktur Organisasi KKP Kelas III Banda Aceh sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut : 
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Gambar 1.1 
Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh   
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Jumlah ASN di KKP Kelas III Banda Aceh semuanya 78 orang. Yang terdiri dari : 

1. Struktural, sebanyak 2 orang 

2. Fungsional Tertentu (JFT), sebanyak 27 orang. 

3. Fungsional Umum (JFU), sebanyak 49 orang. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya Laporan Kinerja KKP Kelas III Banda Aceh tahun 2020 ini 

menjelaskan pencapaian kinerja KKP Kelas III Banda Aceh selama tahun 2020. Capaian 

kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan kinerja KKP Kelas III 

Banda Aceh sebagai berikut : 

Bab I   Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan secara ringkas latar belakang, penjelasan umum 

organisasi dengan penekanan kepada asfek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, 

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi KKP Kelas III 

Banda Aceh. 

 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

1.  Capaian Kinerja Organisasi  

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :  

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu; 

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan; 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 

 2.   Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 
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BAB II 
 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang 

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima 

tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, 

perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang 

pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

 Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari 

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk 

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima 

amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas 

target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat 

dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki 

hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III  

Banda Aceh Tahun 2020 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 
1 Meningkatnya Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk 
Negara dan Wilayah 
 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat 
angkut, barang dan lingkungan 
sesuai standar kekarantinaan 
Kesehatan. 

6112 
Pemeriksaan 

2. Persentase faktor risiko penyakit 
di pintu masuk yang dikendalikan 
pada orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan. 

90% 

3. Indeks Pengendalian Faktor 
Risiko di pintu masuk negara. 

85% 

4 Meningkatnya tata Kelola 
manajemen KKP 
 

4. Nilai kinerja anggaran 80 
5. Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan.  
80% 

6. Kinerja implementasi WBK Satker  70 
  7. Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 
45% 

 

Perjanjian kinerja ini mengacu pada RAK tahun 2020 – 2024 KKP Kelas III Banda Aceh. 
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Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020, KKP Kelas III Banda Aceh 

melaksanakan 1 (satu) program/kegiatan utama yaitu program pencegahan dan 

pengendalian penyakit, 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan, 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) berikut : 

 

Tabel 2.2 
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III  

Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 
 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR  

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Dukungan 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk Negara 
dan Wilayah. 

1 Jumlah pemeriksaan 
orang, alat angkut, 
barang dan lingkungan 
sesuai standar 
kekarantinaan 
kesehatan. 

6112 6173 6235 6297 6360  

 

 

 

 
2 Persentase faktor risiko 

penyakit di pintu masuk 
yang dikendalikan 
pada orang, alat 
angkut, barang dan 
lingkungan. 

90 90 90 90 90  

 

 

 

 
3 Indeks Pengendalian 

Faktor Risiko di pintu 
masuk negara. 

85 85 85 85 85  

 

 
2 Meningkatnya 

Tata Kelola 
Manajemen KKP 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
pada Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit. 

4 Nilai kinerja anggaran 80 80 85 85 90  

 
5 Persentase tingkat 

kepatuhan 
penyampaian laporan 
keuangan. 

80 85 90 95 95  

 

 
6 Kinerja implementasi 

WBK Satker. 
70 75 75 80 80  

 

 
7 Persentase 

peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL. 

45 50 55 60 65  
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Program : 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
 

Kegiatan: 

1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan dengan target 6112 pemeriksaan; 

b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, 

alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 90%; 

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan target 85%. 

Output: 

1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu 

Masuk dengan target 2020 adalah 1443 layanan. 

 

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

 Indikator Kinerja Kegiatan: 

a. Nilai kinerja anggaran dengan target 80; 

b. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dengan target 

80%; 

c. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 70;  

d. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

Output: 

1)    Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target 2020 adalah 1 layanan. 

2)    Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 2020 adalah 1 layanan. 
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BAB III 
 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan pengukuran kinerja yaitu kegiatan 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target 

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini 

diperlukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan 

meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan 

dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan dengan 

membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang 

diharapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi 

atau capaian kinerja dan mendapatkan informasi dari masing-masing indikator yang 

dilaksanakan oleh KKP Kelas III Banda Aceh dalam kurun waktu Januari sampai dengan 

Desember 2020. Selain itu manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran 

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam 

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan  dalam dokumen 

Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Aksi Kegiatan 

KKP Kelas III Banda Aceh Tahun 2020–2024. Pengukuran kinerja yang dilakukan 

adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian 

(target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan 

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut 

diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti 

dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap 

program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. 

Sasaran  merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas III 

Banda Aceh dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu  satu tahun. 

Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau Indikator Kinerja Kegiatan yang 

mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit yang telah ditetapkan dengan hasil (outcome) “Menurunnya penyakit 

menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa”. 

Sasaran yang akan dicapai pada masing-masing indikator kinerja kegiatan    dan 

output adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 
Pengukuran   Kinerja  Kegiatan  KKP Kelas III Banda Aceh 

Tahun 2020 

Sasaran 
Program 

Kegiatan/Indikator Kinerja Target 2020 Realisasi 
Persentase 
Pencapaian 

Target 
 

 
Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

15,387,652,000 14,119,132,037 91.76%  

 

 
Kegiatan:     

 
 

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan 
di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

1,023,652,000 946,831,300 92.50%  

 
Indikator Kinerja      

 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 
angkut, barang dan lingkungan 
sesuai standar kekarantinaan 
kesehatan. 

6,112 10.728 175,52%  

 

 

 
2 Persentase faktor risiko 

penyakit di pintu masuk yang 
dikendalikan pada orang, alat 
angkut, barang dan lingkungan. 

90% 100% 111,11%  

 

 

 
3 Indeks Pengendalian Faktor 

Risiko di pintu masuk negara. 
85% 90% 105,88%  

  
       

 

Output:      
 

a Layanan Pengendalian Faktor 
Risiko Penyakit yang 
Dikendalikan di Pintu Masuk. 

1443 layanan  1443 layanan 100% 
 

 
       

 

Meningkatnya Kegiatan:      
 

Tata Kelola 
Manajemen 
KKP 

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit. 

14,364,027,000 13,172,300,737 91.70  

 

 

 
1 Nilai kinerja anggaran 80 89,43 111,79%  

2 Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan. 

80% 100% 125%  

 
3 Kinerja implementasi WBK 

Satker. 
70 82,59 117,99%  

 
4 Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 
45% 45,15% 100,33%  

   

        
 

 

Output:     
 

 

a Layanan dukungan manajemen 
satker. 

1 layanan  1 layanan 100%  

b Layanan perkantoran. 1 layanan  1 layanan 100%  
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Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

1.  Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

a. Indikator: Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan Kesehatan dengan target 6112 pemeriksaan. 

1) Pengertian 

Yaitu kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan yang dilaksanakan di Pelabuhan/Bandara 

untuk menghadapi kesiapsiagaan terhadap penanggulangan perkembangan 

suatu penyakit yang berpotensi wabah. 

 
2) Definisi Operasional 

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar karantina yang dilakukan dari hasil pemeriksaan/penapisan orang, 

pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang, 

pemeriksaan lingkungan (TTU). 

 
3) Rumus/Cara Perhitungan 

- Pemeriksaan/penapisan orang untuk kegiatan penerbitan dokumen ICV, 

layak terbang, pengujian kesehatan dan izin lalu lintas orang sakit. 

- Pemeriksaan alat angkut sesuai standar sesuai standar karantina untuk 

kegiatan penerbitan dokumen PHQC, SSCEC, SSCC dan COP. 

- Pemeriksaan barang untuk kegiatan penerbitan dokumen pengawasan 

obat-obatan dan alat Kesehatan dan izin lalu lintas jenazah. 

- Pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM) untuk kegiatan pemeriksaan 

tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan untuk 9 wilker 

KKP Kelas III Banda Aceh. 

  Akumulasi jumlah pemeriksaan yang dilakukan dalam periode satu tahun. 

 

Jumlah Pemeriksaan = ∑Pemeriksaan orang + ∑Pemeriksaan alat 

angkut + ∑Pemeriksaan barang + ∑Pemeriksaan Lingkungan. 

 

4) Capaian Indikator: 

Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan target 6112 

pemeriksaan dan realisasi indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 

10.728 dengan persentase pencapaian target sebesar 175,52%.  
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Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan surveilans dan 

karantina kesehatan dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu 

masuk  dengan target 1443 layanan dan realisasi 1443 layanan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah pemeriksaan 
orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan sesuai 
standar kekarantinaan 
kesehatan. 
 

 
6.112 

 
10.728 

 
158.000 

 
221.813 

 

Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada KKP Kelas III 

Banda Aceh tahun 2020 adalah 175,52% dari target yang ditetapkan 6.112 

dan realisasi 10.728, sedangkan capaian indikator ini pada KKP Kelas III 

Sabang tahun 2020 tercapai 140,39% dari target yang ditetapkan 158.000 

dan realisasi 221.813. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian 

indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada 

KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang. 

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan pada beberapa kegiatan seperti pada pemeriksaan orang yaitu 

pada kegiatan pemeriksaan Kesehatan di Wilker Ulee Lheue karena adanya 

peraturan dari Pemerintah Kota Sabang yang mengharuskan setiap 

penumpang yang akan ke Sabang wajib menyertakan hasil rapid test dan 

surat keterangan sehat. Peningkatan lalu lintas alat angkut yang masuk dan 

diperiksa dalam menerbitkan sertifikat COP dari wilayah terjangkit, sertifikat 

PHQC dan SSCEC. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa 

penyebab antara lain waktu pelaksanaan/realisasi kegiatan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan kegiatan, optimalisasi SDM yang terampil, dan 

tersedianya anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai 

untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun 

2020. 
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Adapun rekapan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai karantinaan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut :  

No Pemeriksaan Target Realiasasi 

1 Pemeriksaan/penapisan orang 2.455 5.609 

2 Pemeriksaan alat angkut 3.467 4.777 

3 Pemeriksaan barang 82 234 

4 Pemeriksaan lingkungan 108 108 

5 Total 6.112 10.728 

 

6)  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan adalah 175,52% (1.76), 

dengan target 6.112 dan realisasi 10.728. Pagu anggaran untuk indikator ini 

adalah Rp.698.489.000,- dengan realisasi Rp.650.290.900,- dengan 

persentase realisasi anggaran sebesar 93%, yang berarti terdapat nilai 

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.90%, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 
7) Upaya yang dilaksanakan 

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan ini adalah dengan 

meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan lintas sektor/lintas 

program dalam rangka melaksanakan pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan serta 

peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti pelatihan 

teknis kekarantinaan kesehatan.  
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b. Indikator: Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 

90%. 

1) Pengertian 

Persentase faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan yang dikendalikan berdasarkan hasil temuan pada saat 

pemeriksaan. 

 

2)   Definisi Operasional 

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator nomor 1. 

 

3) Rumus/Cara Perhitungan 

 Jumlah persentase rata-rata yang dilakukan selama satu tahun terhadap 

faktor risiko yang dikendalikan pada pemeriksaan/penapisan orang, 

pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan 

(TTU, TPM). 

 

 

 

4) Capaian Indikator :  

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah 

111,11% dengan target 90% dan realisasi 100%. Target indikator ini 

ditetapkan 90% mengacu pada target nasional dukungan pelayanan 

kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, dengan sasaran kegiatan 

yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan 

wilayah dengan indikator pencapaian sasaran adalah persentase faktor 

risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%. Untuk 

merealisasikan capaian indikator ini adalah dengan melakukan pemeriksaan 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang ditemukan faktor risiko 

kemudian dilakukan tindakan pengendalian faktor risiko.  

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan surveilans dan 

karantina kesehatan dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu 

masuk  dengan target 1443 layanan dan realisasi 1443 layanan. 
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Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase faktor risiko 
penyakit di pintu masuk 
yang dikendalikan pada 
orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan dan 
lingkungan. 
 

 
90% 

 
100% 

 
90% 

 
97,70% 

 

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada KKP 

Kelas III Banda Aceh tahun 2020 adalah 111,11% dari target yang 

ditetapkan 90% dan realisasi 100%. Sedangkan capaian indikator ini pada 

KKP Kelas III Sabang tahun 2020 mencapai 108,56% dari target yang 

ditetapkan 90% dan realisasi 97,70%. Tidak terdapat permasalahan dalam 

pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang. 

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh:  

 Koordinasi, komunikasi dan  kerjasama yang baik dengan stakeholder di 

Pelabuhan/bandara.  

 Tersedianya anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai. 

 Melaksanakan pengendalian terhadap faktor risiko di pintu masuk secara 

optimal. 

 Tersedianya SDM yang terampil dan mencukupi dalam mengendalikan 

faktor risiko di pintu masuk. 

 Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah 

111,11% (1.11), dengan target 90% dan realisasi 100%. Pagu anggaran 

untuk indikator ini adalah Rp.300.000,- dengan realisasi Rp.300.000,- 

dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%, yang berarti terdapat 
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nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.0% dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan ini adalah dengan 

meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan lintas sektor/lintas 

program dalam rangka melaksanakan pengendalian faktor risiko penyakit di 

pintu masuk setelah dilaksanakan pemeriksaan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan serta 

peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti pelatihan 

teknis kekarantinaan kesehatan.  

 

c. Indikator: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 

dengan target 85%. 

1) Pengertian 

Adalah upaya dalam rangka deteksi dini kondisi rentan KLB merupakan 

kewaspadaan terhadap timbulnya kerentanan masyarakat, kerentanan 

lingkungan, perilaku dan kerentanan pelayanan kesehatan terhadap KLB 

dengan menerapkan cara-cara surveilans epidemiologi. 

 
2) Definisi Operasional 

Perhitungan rata-rata beberapa capaian indeks pengendalian faktor risiko di 

pintu masuk negara yang berdasarkan pintu masuk (point of entry). 

3) Rumus/Cara Perhitungan  

Jumlah persentase rata-rata pengendalian faktor risiko di pintu masuk 

negara yang berdasarkan pintu masuk (point of entry). 

 

  

 

 

% Pengendalian Faktor Risiko = ∑COP + Gendec + Surveilans Puskesmas 
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4) Capaian Indikator : 

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

adalah 105,88% dengan target 85% dan realisasi 90%. Untuk mengetahui 

pencapaian indikator ini adalah dari kegiatan dan kelengkapan data 

surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam, 

kegiatan pengendalian vektor dan kegiatan pengendalian risiko lingkungan.  

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan surveilans dan 

karantina kesehatan dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu 

masuk  dengan target 1443 layanan dan realisasi 1443 layanan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Indeks Pengendalian 
Faktor risiko di Pintu 
Masuk Negara. 
 

 
85% 

 
90% 

 
85% 

 
95% 

  

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

pada KKP Kelas III Banda Aceh tahun 2020 adalah 105,88% dari target 

yang ditetapkan 85% dan realisasi 90%. Sedangkan capaian indikator ini 

pada KKP Kelas III Sabang tahun 2020 mencapai 111,76% dari target yang 

ditetapkan 85% dan realisasi 95%. Tidak terdapat permasalahan dalam 

pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang. 

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh:  

 Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder di 

Pelabuhan/bandara.  

 Tersedianya anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai. 

 Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di pintu masuk terhadap 

faktor risiko pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

secara optimal. 
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 Tersedianya SDM yang terampil dan mencukupi dalam mengendalikan 

faktor risiko di pintu masuk. 

 Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

adalah 105,88%, dengan target 85% dan realisasi 90%. Pagu anggaran 

untuk indikator ini adalah Rp.324.836.000,- dengan realisasi 

Rp.296.240.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91%, yang 

berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8.80% 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan ini adalah dengan 

meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan lintas sektor/lintas 

program dalam rangka melaksanakan pengendalian faktor risiko penyakit di 

pintu masuk sesuai dengan standar operasional prosedur serta peningkatan 

kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti pelatihan teknis 

kekarantinaan kesehatan.  

 

2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

a. Indikator: Nilai Kinerja Anggaran dengan target 80. 

1) Pengertian 

Adalah nilai kinerja yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan 

anggaran dan realisasi output. 

 
2) Definisi Operasional 

Nilai E Monev DJA. 

 



 
 

22 
 

3) Rumus/Cara Perhitungan 

 Akumulasi nilai realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD 

akhir, capaian keluaran kegiatan dan efesiensi pada aplikasi E Monev DJA. 

  

 

 

4) Capaian Indikator :  

Capaian indikator nilai kinerja anggaran pada KKP Kelas III Banda Aceh 

tahun 2020 adalah adalah 111,79% dari target yang ditetapkan 80% dengan 

realisasi 89,43%. Penilaian indikator nilai kinerja anggaran  dihitung 

berdasarkan jumlah pencapaian kinerja yang terdapat pada aplikasi E 

Monev DJA.  

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan 

dan pengendalian penyakit dengan 2 output kegiatan yaitu:  

 Layanan dukungan manajemen satker dengan target 1 layanan dan 

realisasi 1 layanan. 

 Layanan perkantoran dengan target 1 layanan dan realisasi 1 layanan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Nilai Kinerja Anggaran 

 
80 

 
89,43 

 
80 

 
89,59 

 

Capaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran KKP Kelas III Banda Aceh 

pada tahun 2020 mencapai 111,79% dengan target yang ditetapkan 80 dan 

realisasi 89,43, sedangkan capaian KKP Kelas III Sabang tahun 2020 

mencapai 111,99% dengan target 80 dan realisasi 89,59. Tidak terdapat 

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini 

melebihi target yang ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP 

Kelas III Sabang.  

 

 

 

Nilai Kinerja Anggaran = ∑ Nilai realisai kinerja pada aplikasi E Monev DJA 
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5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan dari pelaksanaan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh : 

 Melaporkan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi E Monev DJA setiap 

bulan dengan tepat waktu. 

 Konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan di awal 

tahun. 

 Adanya pemantauan dari Unit Eselon 1 untuk mendorong dan 

mengkoordinasikan satker dalam melaporkan kegiatan melalui E Monev 

DJA. 

 Adanya SDM yang kompeten dalam menyusun Laporan E Monev DJA . 

 
6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah 111,79% (1,12), dengan 

target 80% dan realisasi 89,43%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah 

Rp.13.575.389.000,- dengan realisasi Rp.12.555.536.137,- dengan 

persentase realisasi anggaran sebesar 92%, yang berarti terdapat nilai 

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.51% dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan 

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini 

adalah: 

 Kebijakan dan arahan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan perencanaan. 

 Menyediakan alat pengolah data yang mendukung untuk penyusunan 

laporan E Monev DJA. 

 Peningkatan kompetensi petugas penyusun laporan E Monev DJA 

dengan mengikuti pelatihan penyusunan laporan E Monev DJA. 
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b. Indikator: Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan. 

1) Pengertian 

Yaitu penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu dari hasil proses 

pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa 

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

2) Definisi Operasional 

Nilai kepatuhan penyampaian laporan keuangan. 

 
3) Rumus/Cara Perhitungan 

Akumulasi nilai kepatuhan penyampaian keuangan  

 

 
4) Capaian Indikator:  

Capaian indikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan 

keuangan KKP Kelas III Banda Aceh adalah 125% dari target yang 

ditetapkan 80% dan realisasi 100%. Penilaian persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan dihitung berdasarkan jumlah total skor pada 

tiap parameter yang dinilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan 

dengan persentase maksimal 100%. Parameter skoring tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, 

hasil rekonsiliasi, rekonsiliasi internal SAK dan SIMAK BMN dan jumlah 

upload. Proses rekonsiliasi sampai terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi 

dilaksanakan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan 

dan pengendalian penyakit dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan dukungan manjemen satker dengan target 1 layanan dan 

realisasi 1 layanan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Persentase tingkat 
kepatuhan penyampaian 
laporan keuangan. 
 

 
 

80% 

 
 

100% 

 
 

80% 

 
 

90% 
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Capaian indikator kinerja persentase tingkat kepatuhan penyampaian 

laporan keuangan KKP Kelas III Banda Aceh pada tahun 2020 mencapai 

125% dengan target yang ditetapkan 80% dan realisasi 100%, sedangkan 

capaian KKP Kelas III Sabang tahun 2020 mencapai 112,50%, dengan 

target yang ditetapkan 80% dan realisasi 90%. Tidak terdapat permasalahan 

dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang.  

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan  

Berikut adalah beberapa upaya yang dilaksanakan untuk keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan: 

 Ketepatan dalam penginputan data sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang tepat dan akurat. 

 Tersedianya alat pengolah data yang mendukung untuk Menyusun 

laporan keuangan. 

 Adanya SDM yang terampil dalam menyusun laporan keuangan . 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan 

keuangan adalah 125%, dengan target 80% dan realisasi 100%. Pagu 

anggaran untuk indikator ini adalah Rp.96.232.000,- dengan realisasi 

Rp.83.057.900,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 86%, yang 

berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13.69% 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan  

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini 

adalah: 

 Menyediakan alat pengolah data yang mendukung untuk penyusunan 

laporan keuangan. 
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 Peningkatan kompetensi petugas penyusun laporan keuangan dengan 

mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan. 

 Rekonsiliasi yang baik antara petugas SIMAK-BMN dan SAIBA untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

 Rekonsiliasi data dengan KPPN dengan tepat waktu. 

 

c. Indikator : Kinerja Implementasi WBK Satker dengan target 70. 
1) Pengertian  

Yaitu predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah 

sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggakan fungsi pelayanan. 

 
2) Definisi Operasional 

Nilai dari self assessment penerapan WBK. 

 

3) Rumus/Cara Perhitungan 

Akumulasi dari nilai komponen pengungkit. 

 

 

 

4) Capaian Indikator: 

Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker adalah 117,99% dari 

target yang ditetapkan 70 dengan realisasi 82,59. KKP Kelas III Banda Aceh 

merupakan salah satu satker yang diusulkan oleh unit eselon satu sebagai 

satker implementasi WBK tahun 2020. Pada bulan Agustus 2020 

dilaksanakan preassesment implementasi WBK oleh Inspektorat Kementerian 

Kesehatan. Karena hasilnya tidak mencapai 70, maka kegiatan assement 

tidak dilanjutkan lagi. Selanjutnya pada akhir tahun dilaksanakan penilaian 

mandiri oleh unit eselon satu dan mendapat nilai 82,59. 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan 

dan pengendalian penyakit dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan dukungan manjemen satker dengan target 1 layanan dan 

realisasi 1 layanan. 

 
 
 
 

Nilai WBK  = ∑ Akumulasi dari komponen pengungkit 
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Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020  

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Kinerja implentasi WBK 
Satker 
 

 
70 

 
82,59 

 
70 

 
78,47 

  
 Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker KKP Kelas III Banda Aceh 

pada tahun 2020 mencapai 117,99%, dengan target yang ditetapkan 70 dan 

realisasi 82,59, sedangkan capaian KKP Kelas III Sabang tahun 2020 

mencapai 112,10%, dengan target 70 dan realisasi 78,47 . Tidak terdapat 

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini 

melebihi target yang ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan KKP 

Kelas III Sabang. 

   

5)   Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diberikan kepada unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar faktor pengungkit yaitu manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 

82,59 karena dukungan dari semua kelompok kerja dalam pelaksanaan 

implementasi WBK KKP Kelas III Banda Aceh serta adanya komitmen yang 

kuat di pimpinan instansi dan dan seluruh jajaran untuk melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik, lebih bersih dan mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan lebih berkualitas yang akan dirasakan oleh 

masyarakat. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker adalah 117,99% (1.18), 

dengan target 70% dan realisasi 82,59%. Pagu anggaran untuk indikator ini 

adalah Rp.430.022.000,- dengan realisasi Rp.315.292.200,- dengan 

persentase realisasi anggaran sebesar 73%, yang berarti terdapat nilai 

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26.68% dengan perbandingan 

sebagai berikut: 
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7) Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan 

Berikut adalah beberapa upaya yang dilaksanakan untuk keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan: 

 Ditetapkan kelompok kerja implementasi WBK dalam surat keputusan 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh. 

 Ditetapkan kelompok agen of change untuk memotivasi perubahan di KKP 

Kelas III Banda Aceh. 

 Setiap kelompok kerja menyusun rencana dan agenda kerja implementasi 

WBK. 

 Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam hal penguatan kelompok 

kerja WBK. 

 Adanya motivasi dari pimpinan untuk mendorong kelompok kerja WBK 

dalam melaksanakan kegiatan. 

 Kelompok kerja melaksanakan tugas dalam melengkapi semuan dokumen 

pendukung dan mendokumentasikan semua kegiatan dengan baik. 

 

d. Indikator : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan 

target 45%. 

1) Pengertian 

Peningkatan kapasitas untuk ASN sebanyak 20 JPL selama satu tahun. 

 

2) Definisi Operasional 

ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam 

kurun waktu satu tahun.    

 

3) Rumus/Cara Perhitungan 

Akumulasi jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 

20 JPL dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah keseluruhan 

ASN. 
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4) Capaian Indikator: 100%. 

Capaian indikator peningkatan kapasitas untuk ASN sebanyak 20 JPL dengan 

pencapaian target sebesar 100,33%. Dari 78 pegawai KKP Kelas III Banda 

Aceh pada tahun 2020 yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 JPL adalah 

sebanyak     orang. Artinya dari target yang ditetapkan sebanyak 45% dapat 

tercapai. 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan 

dan pengendalian penyakit dengan 1 output kegiatan yaitu:  

 Layanan dukungan manjemen satker dengan target 1 layanan dan 

realisasi 1 layanan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2020 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL. 
 

 
 

45% 

 
 

45,15% 

 
 

45% 

 
 

22,50% 

  

 Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 20 

JPL KKP Kelas III Banda Aceh pada tahun 2020 mencapai 45,15%, dengan 

target yang ditetapkan 45% dan realisasi 45,15%, sedangkan capaian KKP 

Kelas III Sabang tahun 2020 mencapai 50%, dengan target yang ditetapkan 

45% dan realisasi 22,50%. Realisasi indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas III Banda Aceh dan tidak mencapai target pada 

KKP Kelas III Sabang. 

 

6) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Capaian indikator kinerja tercapai sesuai target 45% yang hal ini dipengaruhi 

oleh : 

 Tahun 2020, pelaksanaan kegiatan pelatihan yang semula direncanakan 

secara tatap muka berubah menjadi kegiatan bersifat daring karena 

adanya pandemi Covid-19 dan menjalani protokol kesehatan. 
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 Dengan mengikuti pelatihan secara daring, kegiatan dapat diikuti oleh 

beberapa orang ASN karena tidak membutuhkan biaya untuk  perjalanan 

dinas. 

 Pelatihan yang diikuti sesuai dengan pendidikan, jabatan dan kompetensi 

sehingga akan menghasilkan ASN yang terampil dalam melaksanakan 

kegiatan. 

 

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 

JPL adalah 100,33% (1,00), dengan target 45% dan realisasi 45,15%. Pagu 

anggaran untuk indikator ini adalah Rp.262.384.000,- dengan realisasi 

Rp.218.414.500,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 83%, yang 

berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26.68% 

dengan perbandingan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

8) Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan indikator 

persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah: 

 Meningkatkan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL setiap tahun dengan 

menugaskan untuk mengikuti pelatihan. 

 Mencari informasi pada Badan Diklat tentang pelaksanaan dan jenis 

pelatihan pada tahun berjalan. 

 Membuat daftar ASN yang akan mengikuti pelatihan di awal tahun.  

 Merencanakan kebutuhan anggaran untuk ASN mengikuti pelatihan. 
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Secara umum dalam melaksanakan kebijakannya, KKP Kelas III Banda Aceh 

memiliki strategi, yaitu: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Upaya pengembangan SDM ditempuh dengan cara: a. Mengusulkan penambahan 

tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di 

lapangan; b. Dengan menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat, baik 

teknis maupun manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

profesionalisme pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu 

dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang dari masing-

masing pejabat di lingkungan KKP Kelas III Banda Aceh. 

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana  

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah 

yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Banda Aceh antara lain melengkapi 

sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang di bidang 

ketata usahaan, pengendalian kekarantinaan, surveilans epidemiologi, 

pengendalian risiko lingkungan,  kesehatan lintas wilayah dan pengendalian vektor. 

3. Memperbaiki Manajemen Program 

Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila disusun secara 

terencana sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang dilakukan dalam perbaikan 

manajemen program ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis dan 

berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah dan 

panjang) dan bersifat bottom up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai hasil 

kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan KKP Kelas III Banda Aceh menjadi acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan di wilayah kerja. Semua tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Prosedur Operasional (SPO). 

4. Meningkatkan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi 

Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit 

menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan surveilans 

epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan sistem surveilans 

epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan sistem 

kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan 

penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh 

tenaga yang terampil dibidangnya dan didukung fasilitas yang memadai. Langkah 
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yang akan dilakukan dalam mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah 

dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara 

terus menerus serta melakukan analisis data. Hasil analisis tersebut dijadikan 

bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan dan tindak lanjut yang akan 

dilakukan terhadap objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit atau 

masalah kesehatan di wilayah kerja. 

5. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi 

KKP di masa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif terhadap 

keberadaan KKP. Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama 

KKP Kelas III Banda Aceh mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah 

pelabuhan Banda Aceh disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan. 

6. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja 

Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan 

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan 

persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang. 

7. Melaksanakan Promosi Kesehatan 

Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu melakukan 

promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui  pembuatan brosur dan 

leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan buletin yang berisi 

tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP. 

8. Memperkuat Instalasi 

Untuk mendukung tugas pokok, KKP Kelas III Banda Aceh perlu memperkuat 

instalasi yang sudah ada. Langkah yang dilakukan dalam memperkuat instalasi 

adalah dengan menambah peralatan dan bahan laboratorium (lingkungan, 

makanan, minuman dan klinik) sehingga cakupan jenis pelayanan dapat diperluas. 

9. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SPO 

Pegawai KKP Kelas III Banda Aceh dalam bekerja senantiasa dituntut 

melaksanakan tugas dengan mengacu pada SPO dan dilaksanakan sesuai SPO 

dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KKP kelas III 

Banda Aceh. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran tahun 2020 dari pagu anggaran Rp. 15.387.652.000,- 

yaitu sebesar Rp. 14.119.132.037,- atau 91,76%, dapat ditunjukkan Realisasi 

Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.2 
 Realisasi Anggaran KKP Kelas III Banda Aceh Tahun 2020 

 

Sasaran 
Program 

Kegiatan/Indikator Kinerja Alokasi Realisasi Persentase 
 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

15,387,652,000 14,119,132,037 91.76  

 

 
Dukungan Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu Masuk 
Negara dan Wilayah 

1,023,625,000 946,831,300 92.50  

 

 
Indikator Kinerja        

1 Jumlah pemeriksaan 
orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan sesuai 
standar kekarantinaan 
kesehatan. 

698,489,000 650,290,900 93.10  

       

       

       

       

2 Persentase faktor risiko 
penyakit di pintu masuk 
yang dikendalikan pada 
orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan. 

300,000 300,000 100.00  

       

       

       

       

3 Indeks Pengendalian 
Faktor Risiko di pintu 
masuk negara. 

324,836,000 296,240,400 91.20  

       

       

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Manajemen KKP 

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya pada Program 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit. 

14,364,027,000 13,172,300,737 91.70  

 

 

 

 
4 Nilai kinerja anggaran 13,575,389,000 12,555,536,137 92.49  

 
5 Persentase tingkat 

kepatuhan penyampaian 
laporan keuangan. 

96,232,000 83,057,900 86.31  

 

 
6 Kinerja implementasi WBK 

Satker. 
430,022,000 315,292,200 73.32  

 

 
7 Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 
20 JPL. 

262,384,000 218,414,500 83.24  
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

 Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh tahun 2020, 

merupakan bentuk perwujudan pertangguangjawaban yang berfungsi sebagai alat 

penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi, misi dan 

sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 

sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 Penetapan Kinerja menitikberatkan pada Indikator Kinerja Utama Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan hasil (outcome) “Menurunnya penyakit 

menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa” yang diuraikan 

dalam 7 (tujuh) indikator. 

Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan 

tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output) kegiatan selama periode 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 2020. Pada tahun 2020 ini anggaran berjumlah 

Rp.15.387.652.000 dengan realisasi Rp. 14.119.132.037,- (91,76%). 

Secara umum, persentase tingkat pencapaian target kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Banda Aceh tahun 2020 sebesar 121,09%. Apabila dibandingkan 

dengan kinerja KKP Kelas III Banda Aceh pada tahun 2019 persentase pencapaian 

target sebesar 107,16% menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian 

target. Ini disebabkan karena ada peningkatan realisasi semua indikator melebihi target 

yang ditetapkan.  

Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, semua indikator dapat dilaksanakan dan 

mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan dengan target 6.112 dan realisasi 10.728; 

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan dengan target 90% dan realisasi 100%; 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 85% dan 

realisasi 90%; 

4. Nilai kinerja anggaran dengan target 80 dan realisasi 89,43%; 

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dengan target 80% 

dan realisasi 100%; 

6. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 70 dan realisasi 82,59; 
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7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 45% dan 

realisasi 45,15%. 

Secara umum terdapat kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran 

tahun 2020 diantaranya beberapa kebijakan dalam pencairan anggaran dari 

Kementerian Keuangan, revisi anggaran menjadi anggaran untuk penanganan covid-19, 

dan penerimaan anggaran dari sumber PNBP yang tidak mencapai target. Namun untuk 

meningkatkan capaian kinerja, perlu adanya dukungan dan peningkatan serta kerja 

keras dari semua pihak. Sehingga capaian kinerja yang masih terdapat kekurangan 

tersebut dapat diperbaiki dan segala kelemahan dapat disempurnakan untuk 

meningkatkan capaian kinerja. 

Sebagai rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian 

kinerja pada tahun berikutnya, diharapkan para pelaksana program lebih mencurahkan 

konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi rutin, jejaring 

kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari 

alternatif lain yang dapat menunjang upaya tersebut. 

Melalui upaya-upaya tersebut beserta pola pikir dan alur kerja organisasi yang 

efektif dan efisien, diharapkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda 

Aceh akan semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan dalam pencapaian 

kinerja ini ditunjang oleh komitmen para pelaksana kegiatan dengan berpegang teguh 

pada prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi dan 

jejaring kerja secara simultan dengan lintas program dan lintas sektor untuk memperkuat 

kemitraan.   

 



MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN 

TAHUN 2020 – 2024 

 

 

NO INDIKATOR 
DEFINISI 

OPERASIONAL 
(DO) 

CARA PERHITUNGAN 
TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah 
pemeriksaan 
orang, alat 
angkut, 
barang dan 
lingkungan 
sesuai 
standar 
kekarantinaa
n kesehatan  

Jumlah 
pemeriksaan 
orang, alat angkut, 
barang dan 
lingkungan sesuai 
standar karantina 
yang dilakukan 
dari hasil 
Pemeriksaan/ 
Penapisan orang, 
Pemeriksaan alat 
angkut sesuai 
standar karantina, 
Pemeriksaan 
Barang, 
Pemeriksaan 
Lingkungan {TTU, 
TPM}. 
 

- Pemeriksaan/Penapisan 
orang untuk kegiatan 
penerbitan dokumen 
ICV, Layak Terbang, 
Pengujian Kesehatan 
dan Izin lalulintas Orang 
Sakit 

- Pemeriksaan alat angkut 
sesuai standar karantina 
untuk kegiatan 
penerbitan dokumen 
PHQC, SSCEC, SSCC 
dan COP 

- Pemeriksaan Barang 
untuk kegiatan 
penerbitan dokumen 
Pengawasan Obat-
obatan dan Alat 
Kesehatan dan Izin 
Lalulintas Jenazah 

- Pemeriksaan 
Lingkungan {TTU, TPM} 
untuk kegiatan 
pemeriksaan Tempat 
Tempat Umum dan 
Tempat Pengolahan 
Makanan untuk 9 
(sembilan) wilker Kantor 
Kesehatan Pelabuhan 
Kelas III Banda Aceh 

6112 6173 6235 6297 6360 

2 Persentase 
faktor risiko 
penyakit 
dipintu 
masuk yang 
dikendalikan 
pada orang, 
alat angkut, 
barang dan 
lingkungan 

Faktor risiko yang 
dikendalikan 
berdasarkan 
temuan pada 
indikator no.1 
dalam periode 
satu tahun 

Jumlah persentase rata – 
rata yang dilakukan 
selama satu tahun 
terhadap faktor risiko 
yang dikendalikan pada 
pemeriksaan/penapisan 
orang, pemeriksaan alat 
angkut, pemeriksaan 
barang dan pemeriksaan 
lingkungan {TTU, TPM}. 

90% 90% 90% 90% 90% 



3 Indeks 
Pengendalian 
Faktor Risiko 
di Pintu 
Masuk 
Negara 

Penghitungan 
rata-rata beberapa 
capaian indeks 
pengendalian 
faktor risiko di 
pintu masuk negra 
yang berdasarkan 
pintu masuk (point 
of entry). 

Jumlah persentase rata-
rata pengendalian faktor 
risiko di pintu masuk 
negara yang berdasarkan 
pintu masuk (point of 
entry) 

85% 85% 85% 85% 85% 

4 Nilai kinerja  
anggaran 

Nilai E-Monev 
DJA  

Akumulasi nilai realisasi 
anggaran, konsistensi 
RPD awal, konsistensi 
RPD akhir, capaian 
keluaran kegiatan dan 
efesiensi pada aplikasi e-
monev DJA 

80 80 85 85 90 

5 Persentase 
tingkat 
kepatuhan 
penyampaian 
laporan 
keuangan 

Nilai kepatuhan 
penyampaian 
laporan keuangan 
bulanan 

Akumulasi nilai 
kepatuhan penyampaian 
keuangan laporan 
bulanan ke pusat 

80% 85% 90% 95% 95% 

6 Kinerja 
implementasi 
WBK satker 

Nilai dari self 
Assesment 
penerapan WBK 

Akumulasi dari nilai 
komponen pengungkit 
 

70 75 75 80 80 

7 Persentase 
Peningkatan 
kapasitas 
ASN 
sebanyak 20 
JPL 

ASN yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kapasitas 
sebanyak 20 JPL 
dalam kurun 
waktu 1 (satu) 
tahun 

Akumulasi jumlah ASN 
yang mendapatkan 
peningkatan kapasitas 
sebanyak 20 JPL dalam 
kurun waktu 1 (satu) 
tahun dibagi dengan 
jumlah keseluruhan ASN 

45% 50% 55% 60% 65% 

 

 

 







Unit Organisasi      : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
Tahun Anggaran       : 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan

di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. Wilayah.

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai 6,112 10,728 175,52%

standar kekarantinaan kesehatan.

2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada 90% 100% 111,11%

orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

3 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. 85% 90% 105,88%

a Layanan pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu 1443 layanan 1443 layanan 100%

masuk negara.

2 Meningkatnya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

program pencegahan dan pengendalian

penyakit. 1 Nilai kinerja anggaran. 80 89,43 111,79%

2 Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan. 80% 100% 125%

3 Kinerja implementasi WBK. 70 82,59 117,99%

4 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 45% 45,15% 100,33%

a Layanan dukungan manajemen satker 1 layanan 1 layanan 100%

b Layanan perkantoran 1 layanan 1 layanan 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 15.387.652.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 14.119.132.037,-

PENGUKURAN KINERJA

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Indikator Kinerja Kegiatan:

Output :

Output :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Indikator Kinerja Kegiatan:
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