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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

berkah dan rahmat-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2020. Laporan Kinerla sebagai

pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura dalam

meleksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk cegah tangkal penyakit di

pintu masuk negara yang berisi capaian program dan kegiatan KKP Kelas ll

Jayapura. Laporan ini memberikan gambaran secar€i umum capaian kinerla

KKP Kelas ll Jayapura yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna

peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura pada

tahun berikutnya

Januari 2021

ll Jayapura

NrP. 196408041989031002

a/
z
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll jayapura

menggambarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam kurun

waktu selama satu tahun. Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas ll Jayapura tahun 2020 disusun berdasarkan rencana aksi kegiatan

(RAK) 2020 - 2024 yang merupakan turunan dari rencana aksi program

(RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 -2024.
Secara garis besar kegiatan dalam indikator kinerja yang ditetapkan

terdapat dalam satu kegiatan utama program pencegahan dan pengendalian

penyakit yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk

Negara dan Wilayah. Indikator kinerja instansi pemerintah Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2020 yang ditetapkan terdiri

dari 7 (tujuh) indikator. Dari ke 7 indikator 2 indikator tidak mencapai

target yaitu lndeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara jumlah

realisasi 557o dari target 85% dan Persentase peningkatan kapasitas ASN

sebanyak 20 JPL dengan realiasi 31% dari target 40%. Adapun ke tujuh

indikator kinerja tersebut terdiri dari:

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

standar kekarantinaan kesehatan dengan realisasi 14.7'14 sertifikat dari

target 14.634 sertifikat atau 10'lo/o capaian indikator

2. Persentase realisasi pengawasan faktor risiko penyakit dipintu masuk

yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

sejumlah 99o/o dari target 90% alau 110yo capaian indikator

3. lndeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara jumlah realisasi

55o/o dari target 85o/o alau 64.7o/o capaian indikator

4. Realisasi kinerja nilai anggaran adalah 85% dari target 80% atau 85%

capaian indikator

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan jumlah

realisasi 93o/o dari target 80% alau 1160/o capaian indikator

lu
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6. Kinerja implementasi WBK satker jumlah realisasi 72o/o dari target 70%

atau capaian indikator 103%

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan

realiasi 18% dari target 45o/o alau 40o/o capaian indikator

8. Rerata kinerja capaian indikator KKP Jayapura adalah 91%.

9. Pagu KKP Kelas ll Jayapura tahun 2020 sebesar Rp.'12.807.294.000,-.

dengan realisasi sebesar Rp. 1 2. 1 56. 696. 957, - atau 94,92o/o.

Dalam melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit di Pintu Masuk Negara dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Melengkapi sarana dan prasarana.

3. Memperbaiki Manajemen Program.

4. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi.

5. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Pelabuhan.

6. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan.

7. Meningkatkan Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan.

8. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja.

9. Melaksanakan Promosi Kesehatan.

10. Memperkuat lnstalasi.

I 1. Melaksanakan Kajian.

12. Penerapan Prosedur Kerja sesuai SOP.

'!3. Kemitraan dengan Lintas Sektor, maupun Perguruan Tinggi.

14. Bekerjasama dengan lnstansi lain.

IV
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BAB !

PENDAHULUAN

1

A. LATARBELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang

telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah

diatur dalam Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu

komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP)

yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu

perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Keberhasilan pencapaian sasaran/ target kinerja yang

telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yaitu ukuran

yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program atau indikator keluaran (output) yaitu ukuran barang atau jasa yang

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sasaran/ target kinerja instansi

yang tertera dalam perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan wahana

bagi pa,a pemimpin instansi dan seluruh staf/ anggota dalam

menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra

digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka

waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang

hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka

wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan

sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin

dicapai dan apa yang ingin diubah. Penjabaran renstra secara tahunan

tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan

informasi target tahunan secara rinci, RKT merupakan satu media yang akan
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menghubungkan antara renstra atau dokumen perencanaan kinerja jangka

menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai

kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum ada

alokasi anggaran. Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi

dasar penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan

pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai

pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung. PK

disusun setelah ada alokasi anggaran.

KKP Kelas ll Jayapura melaksanakan dan menerapkan Undang -
Undang Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan,

Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/Menkes 38212020 Tahun

2020 tentang protocol pengawasan pelaku perjalanan dan negeri di bandar

udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat

produktif dan aman terhadap corona virus disease 2019 (covid-1g), Surat

Edaran Menkes Nomor HK.02. 01/MENKES|382|2020 Protokol Pengawasan

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara dan Pelabuhan Dalam

Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat Edaran Ketua Pelaksana

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-1g Nomor 4 Tahun 2020

tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KKP Jayapura dalam

penerapannya melaksanakan pengawasan pelaku perjalanan dengan

memvalidasi hasil rapid test, melakukan skrining awak kapal, crew pesawat,

pekerja migran lndonesia (PMl) dan stakeholder di pelabuhan dan bandara

serta pengawasan barang.

Pada tahun 2020 PK KKP Jayapura terdiri satu sasaran strategis yang

dijabarkan dalam 7 (tujuh) lndikator Kinerja yang akan dicapai selama satu

tahun. Adapun PK KKP Jayapura tahun 2020 dititik beratkan pada mencegah

masuk dan keluarnya penyakit menular & penyakit potensial wabah

dengan meningkatkan sistem kewaspadaan dini melalui jejaring kerja

dengan lintas sektor dan lintas program serta pengawasan rutin alat

angkut, orang dan barang di pintu masuk, mengendalikan faktor risiko

penyakit yang bersumber dari vektor di alat angkut beserta muatannya,

2
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melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas bagi petugas, masyarakat, dan

pelintas batas, meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana di KKP

Jayapura dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Menyusun

laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang

berlaku, tetap waktu, transparan, dan terkomputerisasi.

LAKIP 2020 disusun dengan mengacu pada Permenkes Nomor

2348/Menkes/PerlXll20l1 tentang perubahan atas Permenkes Nomor

356/MENKES/Per/lV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan. Peraturan menteri kesehatan republik lndonesia

nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan

tahun 2020-2024 (Renstra) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah. lsi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan/

kebijakan selama tahun 2020 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan

sasaran organisasi sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan

Rt.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura memiliki tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kekarantinaan

2. Pelaksanakan pengamatan penyakit karantina dan potensial wabah.

3. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi regional

nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional.

4. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan

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

termasuk penyelenggaraan kesehatan ha.ji.

5. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan

Pelabuhan/Bandara.

6. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika,

dan Alat Kesehatan (OMI(A) ekspor dan mengawasi persyaratan

dokumen kesehatan OMKA impor.

7. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.

3
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8. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilker

Pelabuhan/Bandara/PLBDN.

9. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan Pelabuhan/Bandara.

10. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan

Pelabuhan/Bandara.

1 1. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan

Pelabuhan/Bandara.

1 2. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara.

13. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

C. STRUKTURORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

berdasarkan Permenkes Nomor 2348/Menkes/PerlXll2011 tentang

perubahan atas Permenkes Nomor 356/MENKES/Per/lV/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Kantor

Kesehatan Pelabuhan Jayapura termasuk dalam klasifikasi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll adalah sebagai berikut :

Gambar 1.

Struktur Organisasl Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura Tahun 2020
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D. SUMBERDAYAMANUSIA

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kesehatan

Pelabuhan Jayapura pada tahun 2020 adalah 82 orang.

a. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

Grafik 1. Distribusi Pegavai tenurut Jeais Kepegaraian Kantor
Kesehatan Pel abuan Kelas II Jayapura Tahun 2020

PNS PPNPNS

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura terdiri dari 43 orang Pegawai

Negeri Sipil dan 39 orang tenaga PPNPN.

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

Grafik 2. Distribusi Pegavai llenurut Jenis Kelanin Ka"tor
Kesehat an Pel abuan Kelas II Jayapura Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pegewai Ksntor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura dari 43 orang PNS 26 orang

adalah perempuan dan 17 orang adalah laki-laki, sedangkan dari total 39

orang PPNPN 10 orang perempuan dan 26 orang laki-laki.

L P L P

PNS PPNPNS
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c. Sebaran Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Grafik 3. Distribusi Pegawa i llenurut Penempatan Kantor Kesehatan
Pel abuan Kelas II Jayapura Tahrm 2O2O

3(f
7

77
32 3 1 a2

-*oo* .2<<.iS\S\ .r.{Ft'}-s\ srr--s<.-'+w- 
.2v-e-{N\

r PNS 
' 

PPNPNS

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pegawai yang berada

dikantor induk paling banyak, sedangkan di wilayah kerja Bandara

Sentani, PLBDN Skouw, Pelabuhan Sarmi dan Bandara Wamena,

penempatan pegawai sesuai volume pekerjaan di masing - masing

wilayah kerja, di setiap wilayah kerja terdiri dari tenaga epidemiolog,

sanitarian atau entomolog dan perawat atau dokter.

d. Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Grafik 4.Distribusi Pegawa i llenurut Pendidikan 1111161 (ssehatan

Pel abuhaa Kelas II Jayapura Tahun 2020
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pegawai dengan latar

pendidikan terbanyak yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat Epidemiologi

dan Sarjana Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan. Untuk pasca

sarjana kesehatan sebanyak 3 orang.dan pasca sarjana menajeman

ekonomi sebanyak 1 orang.
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e. Distribusi Pegawai Menurut Pangkat Golongan

Grafik 5. Distribusi Pegava i f,murut Go longan Kantor Kesehat an

Pel abuhan Kelas II Jayapura Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas pegawai menurut pangkat golongan

terbanyak yaitu pangkat golongan lll/b dan penata lll/a sebanyak 22

orang.

f. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Grafik 6. Distribusi PeSava i llenurut Jabatan Kantor Kesehat an

Pel abuhan Kelas II Jayapura Tahun 2020

Struktural Jabatan Fungsional
Tertentu

Jabatan Fungsbnal
Umum

Berdasarkan grafik diatas pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari

3 jabatan yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan

fungsional tertentu, dengan jabatan fungsional terbanyak dengan jumlah

38 orang.

7
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E. SISTEMATIKAPENULISAN

sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura sebagai berikut :

. Bab I (Pendahuluan\

Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum termasuk latar

belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya

Manusia dan Sistematika Penulisan.

. Bab ll (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja\

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020,

menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura serta kebijakan dan program

beserta anggaran yang direncanakan tahun 2020.

. Bab lll (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun

2020, meliputi analisis akuntabllitas kinerja dan realisasi anggaran serta

sumber daya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura selama Tahun 2020.

. Bab lV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2020.

I
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

9

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura Tahun 2020, telah disusun draft lndikator Kinerja

dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

KKP Kelas ll Jayapura menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024

RAK KKP Kelas ll Jayapura 2020-2024 diarahkan untuk mendukung

tercapainya tujuan dan sasaran program dalam Rencana Aksi Program yang

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P kementerian Kesehatan. Dalam

RAK KKP kelas ll Jayapura tahun 2020-2024 tidak ada visi dan misi unit

kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik lndonesia yaitu :

a. Visi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan

Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit 2020-2024 tidak ada Visi dan Misi, namun

mengikuti visi dan misi Presiden Republik lndonesia yaitu "Terwujudnya

lndonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong". Dengan demikian visi KKP Kelas ll Jayapura mengikuti

visi tersebut.

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi

pembangunan yaitu:

a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian lndonesia

sebagai negara kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.
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c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati

diri sebagai negara maritim.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan lndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

S. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, pemerintah mengeluarkan

kebijakan Sembilan agenda prioritas atau nawa cita. KKP kelas ll

Jayapura sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Kementerian

Kesehatan, berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional demi

tenarujudnya agenda Nawa Cita ke-5 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup

manusia lndonesia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan

pelatihan dengan program lndonesia pintar, lndonesia kerja dan

lndonesia sejahtera'.

c. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Tujuan penyusunan

Laporan Kinerja KKP Kelas ll Jayapura:

1. Memberikan informasi kinerja KKP Kelas ll Jayapura selama tahun

2O2O yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban KKP Kelas ll Jayapura dalam

mencapai sasaran/tujuan strategis instansi.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KKP Kelas ll
jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang

merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah.

10



[aporan Kinerja

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

ll Jayapura dalam periode tahun 2O2O-2O24 adalah 'Meningkatnya

Kualitas Pencegahan dan Pengendalian penyakit di pintu masuk negara.

lndikator pencapaian sasaran pada tahun 2020 berbeda dari tahun 2019

dikarenakan adanya kebijakan Ditjen P2P untuk menyeragamkan

lndikator Kinerja untuk seluruh KKP di lndonesia.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

ingin dicapai antara pimpinan instansi pemerintahlunit kerja penerima tanggung

jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Perjanjian kinerja ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah terhadap atasannya.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan suatu proses penetapan tahunan

indikator kinerja sesuai program serta kebijakan dan sasaran yang ditetapkan

dalam suatu aksi program. Pemyataan penetapan kinerja merupakan suatu

pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah

terhadap atasan langsungnya guna mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

Pernyataan ini ditandatangani penerima amanah yaitu Kepala Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura, pemberi amanah yaitu Direktur

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

Rl sebagai atasan langsungnya untuk persetujuan atas target kinerja yang

ditetapkan tersebut.

Rencana kinerja tahunan (RKT) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas ll Jayapura tahun 2020 disusun berdasarkan rencana aksi kegiatan

(RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura lahun 2020 - 2024

yang merupakan turunan dari rencana aksi program (RAP) Direktorat

Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tahun 2020 - 2024.

Adapun target indikator kinerja tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas ll Jayapura adalah sebagai berikut:

t1
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Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pel abuhan Kelas
II Jayapura Tahm 2020

Jumlah Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

Tahun 2020 :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp.

1 0.786.397.000.-

2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara Rp.

2.020.897.000.-

Total anggaran tahun 2020 sebanyak Rp. 14.'169.869,- dan terdapat 2

(dua) kali revisi anggaran, revisi anggaran pertama yaitu Rp.

13.324.653.000.- pada bulan Mei dan revisi anggaran kedua yaitu Rp.

'12.807.294.000,- pada bulan November.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

ll Jayapura kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) Kemenkes Rl untuk mewujudkan targettarget kinerja sasaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura pada Tahun 2020.

Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura disusun

berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Jayapura Tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL

NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET
2020

Kinerja

Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk
Negara dan
Wilayah

1

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

14.634 10104

2

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

90% 1 10o/o

lndeks Pengendalian Faktor Risiko di
pintu masuk negara 85% 64Yo

4 Nilai kinerja anggaran 80

E Persentase tingkat kepatuhan
penyampaian laporan keuangan

80o/o 1160/o

6 Kinerja implementasi WBK satker 70 103%

7
Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

45o/o 40o/o

1060/o

1

L2
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Tahun 2020. Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura

Tahun 2020 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Kantor

Kesehatan Pelabuhan Jayapura pada awal tahun 2020 setelah turunnya

DIPA dan RKA-KL Desember 2020. Targel-target kinerja sasaran program

yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanj ian Kinerja (PK) Kantor Kesehatan Pel ahrhan Kelas II
Jayapura Tahun 2020

NO SASARAN NO INDIKATOR

1 Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk Negara
dan Wilayah

1

2

4

5

o

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

14 634

Persentase faktor risiko penyakit

dipintu masuk yang dikendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan
lingkungan

9Oo/o

lndeks Pengendalian Faktor Risiko di
pintu masuk negara

e5%

Nilai kinerja anggaran 80%
Persentase tingkat kepatuhan
penyampaian laporan keuangan

80%

Kinerja implementasi WBK satker 70
Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

45%

t3

TARGET
2020

2
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan hasil dari kegiatan manajerial yang bisa

terukur. Pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja

yang dicapai dengan standart, rencana, atau target sesuai indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui

sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura dalam kurun waktu Januari

s/d Desember 2020.

Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh melalui penghitungan jumlah

pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kinerja, baik

input maupun output, yaitu membandingkan data rencana tingkat capaian

(target) dengan data realisasi, baik jumlah anggaran maupun jumlah

satuannya. Sedangkan pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui

survei dan biasanya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu yang

disesuaikan dengan jenis penyakit serta perkiraan waktu keberhasilan

pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Jayapura Tahun 2020, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu terkendalinya

seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pintu

masuk (Pelabuhan/Bandara/PlBD) dengan 7 indikator kinerja. Dibawah ini

akan disampaikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator

kinerja sebagai berikut :

l4
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?abel 3. Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pel abuhan Kelas II Jayapura
Tahm 2020

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

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

sesuai standart kekarantinaan kesehatan

a. Pengertian

lndikator persentase angka keberhasilan pemeriksaan orang,

alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standart karantina

kesehatan

b. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan yang dilakukan di antara semua pemeriksaan orang alat

angkut, barang dan lingkungan

c. Rumus/ Cara perhitungan

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang

dan lingkungan yang dilakukan

Jumlah semua pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan
lingkungan

x100%

No Sasaran lndikator
Target
2020

Realisasi Kinerja

1 2 4 5 b
I Meningkatnya

Pelayanan
Kekarantinaan
di Pintu Masuk
Negara dan
Wilayah

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

14.634 14.714 1Q1o/o

Persentase faktor risiko penyakit

dipintu masuk yang dikendalikan
pada orang, alat angkut, barang
dan lingkungan

90% 99%

lndeks Pengendalian Faktor Risiko
di pintu masuk negara

8SYo 54o/o 644/o

Nilai kinerja anggaran 80o/o 85o/o 106%
Persentase tingkat kepatuhan
penyampaian laporan keuangan

80Yo 93o/o 1 160/o

Kinerja implementasi WBK satker 70 72o/o 103o/o

Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

45% 18% 40%

15

3

110o/o
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d. Capaian lndikator

Capaian indikator Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat

angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2020 dai target 14.634

sertifikat dan realisasi 14.714 sertifikat dengan capaian '101%

Grafik 7. Distribusi capaiaa Indikator jrmlah pemer iksaan
penafisan s1ang, alat argkut, l21ang dan I inekungan Ta}nm N2A

L47L4

7-4634

Target Re a li sasi

Berdasarkan grafik diatas jumlah capaian/realisasi indikator

jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan realiasi adalah 14.714 sertifikat dari target 14.634

sertifikat

Tabel 4. Capaian indikator junlah pmriksaan penafisan
s1ang, alat atr*ut, barang dan I ingkungan Tahrm 2020

NO lndikator Satker
2020

Target Realisasi Kinerja

1 2 3 4 5

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

14.634 14.714 1O1o/o

1 . Pemeriksaan/Penapisan orang

Skrining HIV 465 152.3o/o

Sipilis 450 546 121 .3o/o

TB 40 38 95.0%
Malaria 1.200 1.529 127.4%

2.200 2105 95.7o/o

OS Berangkat 600 944 157.3o/o

Laik Terbang 600 1.036 172.7o/o

OS Datang 302 558 184.8o/o

Pemeriksaan Rapid Covid
untuk pelaku perjalanan, 8 000 5.771 72.1%

l6
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Tabe I 5. Capa i an perbandingan kinerja K(P Jayapura Tahun 2019

dan 2020

aOaYo
1o0

TAHUN 2O17 TAHUN 201A TAHUN 2O19

101

IAHUN 2O20

Berdasarkan grafik diatas bahwa realiasi yang tertinggi adalah

realisasi tahun 201 8 sebesar 108% sedangkan realisasi terendah

adalah tahun 2017 sebesar 100%

masyarakat pelabuhan,
bandara dan perbatasan

2. Pemeriksaan alat angkut
sesuai standar karantina

PHQC, SSCEC 600 759 126.5o/o
3. Pemeriksaan Barang

llin Angkut Jenazah 320 460 143.80
4. Pemeriksaan Lingkungan

{TTU, TPM}
Jumlah seluruh TPM, TTU
di semua wilayah KKP
Jayapura yang diperiksa

221 260 117 .6o/o

lndikator
Satker

2020
Realisasi

Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2019

Analisis
Perbandingan

Kinerja
1 Jumlah

pemeriksaan
orang, alat

angkut, barang
dan lingkungan
sesuai standar
kekarantinaan

kesehatan

100
(100%)

944
(108%)

874
(1010 )

14.714
(101o/o)

Perbandingan
pencapaian satker
tahun2017 -2020

sudah melebihi
target yang
ditentukan.

t7

Grafik 8. Capaian perbandingan indikator jumlah pemer iksaan
orang, alat angkut, [21ang dan l inskungan sesuai standar

kekarant inaan kesehatan kinerja Kf,P Jayapura
Tah.m 2017 - 2020

10a<x

No
Realisasi

Tahun
2018

Realisasi
Tahun
2020
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Tabel 6. Capaian Perband ingan Kinerja KKP Jayapura dengan IfiP
Pont ianak Tahrm 2020

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

sesuai standar kekarantinaan kesehatan yaitu sebagai berikut:

- Pemeriksaan orang dengan melakukan skrining HlV, Sipilis, TB,

Malaria, pemeriksaan rapid Covid- 1 9 untuk pelaku perjalanan,

awak kapal, crew pesawat, stake holder di bandara pelabuhan

sert pekerja migran (PMl) di PLBDN Skouw.

- Validasi penumpang datang/berangkat di pelabuhan/bandara dan

validasi PMI di PLDBN Skouw.

- Penerbitan sertifikat KIR kesehatan,

- Pengawasan orang sakita datang dan berangkat,

- Penerbitan ijin laik terbang.

- Pemeriksaan barang (enazah).

No
INDIKATOR

SATKER

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA

1 2 2 4 (

1

Jum lah

pemeriksaan

orang, alat

angkut, barang

dan lingkungan

sesuai standar

kekarantinaan

kesehatan

14.714(101ok)
2.175.895

(16e.6%)

Perbandingan

pencapaian masing-

masing satker sudah

melebihi target yang

ditentukan walaupun

realisasi KKP

Pontianak masih

lebih tinggi. Hal ini

dikarenakan jumlah

alat angkut yang

datang/berangkat di

wilayah kerja KKP

Pontianak lebih

banyak
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- Pemeriksaan alat angkut melalui penerbitan PHQC,

sscEc/sscc.
- Pemeriksaan TPM, TTU di semua wilayah KKP Jayapura

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan di KKP

Jayapura dilakukan di pintu masuk dengan didukung oleh SDM,

kelengkapan APD dan tersedianya RDT Covidl9 serta dukungan

Dinas Kesehatan Kab/Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Provinsi

Papua dan dukungan dari stakeholder yang ada dipelabuhan,

bandara PLBDN.

S. Kendala/ Masalah yang dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan di KKP

Jayapura yaitu:

- Kedatangan kapal kadang tidak sesuai jadwal.

- Persepsi masyarakat masih tidak percaya Covidl9 sehingga

tidak mau dilakukan pemeriksaan,

- Masih ada ditemukan hasil rapit test yang palsu,

- Tempat pelaksaanaan skrining tidak memenuhi syarat,

- Tidak tersedia APD dan kelengkapan sarana dan prasarana

- Diberlakukan PSBB

h. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah pelaksanaan pemeriksaan orang, alat

angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan di KKP

Jayapura yaitu sebagai berikut:

- Agen pelayaran harus selalu mengimformasikan kedatangan

kapal sehingga petugas bisa standby,

- Perlu dilakukan penyuluhan mengenai Covidl9 pelaku perjalanan

- APD dan sarana prasarana

- Meningkatkan koordinasi KKP Jayapura dengan mitra untuk

menginformasikan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.

t9



[aporan Kinerja

i. Efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Anggaran:

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

sebesar Rp.,- 1.638.357.000,- sampai dengan akhir tahun 2020

anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.557.241.363,-. Terjadi

efisiensi enggaran sebesar Rp.81.115.637,- (5%) dengan

realisasi indikator sebanyak 14.714 dokumen atau capaian

indikator sebesart 0'1 %.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal

dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan di wilayah

kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam

mewujudkan tercapainya indikator ini adalah Epidemiolog,

Sanitarian, Entomolog, Dokter, Perawat dan Pranata

Laboratorium

b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Pengertian

Indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang

dikenadalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu

tahun sesuai hasil temuan indikator jumlah pemeriksaan orang, alat

angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan

kesehatan di semua wilayah kerja KKP Jayapura.

c. Rumus/ Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat
angkut, barang dan lingkungan

Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan

orang, alat angkut, barang dan lingkungan

x100%
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d. Capaian lndikator

Capaian indikator Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2020 dari

target 90% dan realisasi 99% dengan capaian 1 '10%

Grafik 9. Distribusi faktor risiko yang dikendal ikan pada

61ang, alat angkut, l4eng dan I inekungar Tahrm 2020

Target Realisasi

Berdasarkan grafik diatas Persentase faktor risiko penyakit

dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan

lingkungan capaian/realisasi 99% dari target 90%.

Tabel 7. Distribusi capaian I ikator falrtor risiko y.ng
dikendal ikan pada orang, alat anekut, l21ang dan I inskungan

Tahun 2020

NO lndikator Satker
2020

Target Realisasi Kinerja

1 2 a 4 E

Persentase faktor risiko penyakit

dipintu masuk yang dikendalikan
pada orang, alat angkut, barang
dan lingkungan

9Oo/o 99o/o 110o/o

2l
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lndikator
Satker

2020
Realisasi

Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Realisasi
Tahun
2019

Realisasi
Tahun
2020

Analisis
Perbandingan

Kinerja
1 Persentase

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

't 00
(100%o)

o (o%) 100o/o 99%

Perbandingan
pencapaian

Satker tahun
201 7 realisasi
sama dengan
target, tahun

2018 realisasi
tidak tercapai,
t2019 sesuai

target &
pencapaian
satker 2020

sudah melebihi
tarqet

Laporan Kinerja

Tabel 8. Distribusi perbandingan capaian kinerja [f,P Jayapura
Tahun 2019 dat 2.020

Grafik 10. Perbandingan indikator persent ase faktor risiko
penyaki t dipintu nasuk yang dikendal ikan pada orang, alat

angkut, barang dan I ineftungan tahtm 2017 -2020

TAHUN 2017 IAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2O20

REALISASI

Berdasarkan grafik diatas bahwa capaian tahun 2017, 2019 dan
2020 sudah melebihi target sedangkan capaian tahun 20'tB target

tercapai
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No
INDIKATOR

KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA

1 2 3 4

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

99% 100Yo Perbandingan

pencapaian masing-

masing satker sudah

melebihi target yang

ditentukan walaupun

realisasi KKP

Pontianak masih

lebih tinggi. Hal ini

dikarenakan jumlah

alat angkut yang

datang/berangkat di

wilayah keria KKP

Pontianak lebih

banyak
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Tabel 9. Distribusi Perband i ngan Capaian Kinerja f,f,P Jayapura
dengan IKP Pont ianak Tahm 2020

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

a. Pemeriksaan Orang

- Melakukan skrining, HIV Sipilis, TB, Malaria dan Covid-19 di

pintu masuk kepada stakeholder dan pengguna jasa,

- Melakukan pemantauan/surveilans lalu lintas orang melalui

kartu kewaspadaan kesehatan,

- Pengamatan penyakit dari surat ijin angkut orang sakit

datang dan ijin laik terbang.

b. Pemeriksaan Alat Angkut

Melakukan pemeriksaan alat angkut dipintu masuk (kapal

dan pesawat) terutama alat angkut dari daerah terjangkit

c. Pemeriksaan Barang

Melakukan pemeriksaan jenazah, baik yang datang maupun

yang berangkat.
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d. Pemeriksaan Lingkungan

Melakukan pengawasan TPM meliputi : lokasi bangunan,

fasilitas sanitasi, bahan makanan/pangan yang digunakan, cara

penyajian makanan, peralatan yang digunakan dan Kesehatan

penjamah.

Melakukan pengasawan HSGB/STTU meliputi : penyehatan

lingkungan luar gedung,penyehatan ruang dan bangunan, ruang

kantor, fasilitas sanitasi, kenyamanan dan keselamatan (K3), dan

penyehatan makanan.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Pada indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk

yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

dianggap berhasil karena melebihi target yang ditetapkan. Adapun

keberhasilan pelaksanaan indikator ini dikarenakan :

a. Dilakukan pemeriksaan terhadap semua alat angkut kapal

sehingga kecil untuk menemukan faktor risiko di atas kapal dan

juga dilakukan pemeriksaan alat angkut pesawat dari daerah

terjangkit.

b. Dilakukan skirining di pintu masuk pada stakeholder dan

pengguna jasa. Terutama skrining Covid-19 sehingga dapat

menekan angka kasus Covid-19 bagi stakeholder di pintu masuk.

c. Dukunganstakeholder

- Labkesda

- KSOP

- Angkasa pura

- Pelindo

S Kendala/ Masalah yang dihadapi

a. Pemeriksaan Orang

- Kegiatan screening yang dilakukan tidak berjadwal dan tidak

berkelanjutan karena kedatangan kapal perintis tidak

terjadwal.

- Kurangnya kesadaran pengguna jasa dan stake holder untuk

melakukan screening

- Dalam pemeriksaan screening Covid-19 untuk mengetahui
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hasil konfirmasi kasus positif terkadang membutuhkan waktu

lama karena laboratorium rujukan di Provinsi Papua hanya

satu yaitu LABKESDA

- Pemeriksaan suhu tubuh pelaku perjalanan dan lalu lintas

orang tidak didukung penyedia fasilitas di pintu masuk

pelabuhan Jayapura belum ada Thermalscanner sedangkan

di Bandar Udara Sentani tidak berfungsi lagi

b. Pemeriksaan Alat Angkut

- Kurangnya pemahaman agen pelayaran mengenai tupoksi

pemeriksaan alat angkut dalam situasi pandemi Covid-19 dan

kurang update untuk informasi wilayah terjangkit terbaru

- lnformasi terkait kedatangan atau keberangkatan alat angkut

kapal yang kurang update khusus kapal perintis belum

terjadwal

- Agen kurang koperatif dalam memberitahukan informasi kapal

terutama jumlah awak kapal yang tidak update

c. Pemeriksaan Barang

Masyarakat belum paham mengenai syarat-syarat

pengurusan surat Uin angkutjenazah di masa pandemi Covid-19

d. PemeriksaanLingkungan

- Dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan tidak

bisa dilaksanakan secara maksimal

- Keterbatasan SDM disebabkan karena memaksimalkan

pengawasan di pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan)

h. Pemecahan Masalah

a. Pemeriksaan Orang

- Membuat jadwal kegiatan skrining dan bila ditemukan kasus

dipintu masuk segera melakukan skiring

- Berkoordinasi dengan Labkesda/Litbang mengenai hasil

pemeriksaan Covid-19.

- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk

penambahan laboratorium rujukan

2S



Laporan Kinerja

b. Pemeriksaan Alat Angkut

- Mensosialisasikan mengenai tupoksi KKP dalam pemeriksaan

alat angkut di situasi pandemi Covid-19

- Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terkait kegiatan yang

dilakukan selama masa pandemi Covid-19 terutama dalam

kegiatan di Pelabuhan/kapal agar kegiatan kedepannya lebih

baik dan mencapai output

- Agen pelayaran wajib memberi update informasi bila ada

perubahan jadwal dan penggantian awak kapal

c. Pemeriksaan Barang

- Perlu dilakukan sosialiasi/edaraan terkait persyaratan

pengurusan surat ijin angkut jenazah kepada Rumah Sakit dan

tukang Pemetian dalam masa pandemic Covid-19

d. PemeriksaanLingkungan

- Memaksimalkan kegiatan dengan mematuhi protokol

kesehatan baik petugas maupun pengelola TPM dan TTU

- Tidak semua petugas dijadwalkan melaksakan pengawasan di

pintu masuk

Efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat

angkut, barang dan lingkungan sebesar Rp. 142.590.000,-

sampai dengan akhir tahun 2020 realiasasi anggaran yang

digunakan sebesar Rp.141.194.900,-. Terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 1.355.600,- (0.95%)

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal

dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan di wilayah

kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam

mewujudkan tercapainya indikator ini adalah Epidemiolog,

Sanitarian, Entomolog, Dokter, Perawat dan Pranata

Laboratorium.
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lndeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

a. Pengertian

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian

surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

b. DefinisiOperasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian

surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun, dengan

cara perhitungan akumulasi persentase target dan capaian dari

parameter berikut ini :

- Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam,

- Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen

renkon, tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara,

- lndeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara)

- Hl perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)

- Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara)

- Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara)

- Kepadatan lalal<2(pelabuhan/bandara)

- TTU memenuhi syarat (titik)

- TPM layak higiene (titik)

- Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)

c. Rumus/ Cara perhitungan

Akumulasi persentase 1 1 parameter indeks

pengendalian faktor risiko x 100

11
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d. Capaian lndikator

Capaian realisasi indikator persentase indeks pengendalian

faktor risiko di pintu masuk negara di seluruh wilayah kerja KKP

Jayapura pada tahun 2020 sebesar 557o dari target 857o.
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Grafik 1.1. Capaian indikator Junlah indeks pengendal ian
faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2020

85%

55.3%

Target Realisasi

Tabel 10. Capaian indikator Junl ah indeks pengendal ian faktor
risiko di pintu masuk negara pada tahrm 2020

NO lndikator Satker

2020

Target Realisasi
Capaian

(%)

1 2 ., 4 E

1 lndeks pengendalian faktor

risiko di pintu masuk negara
85o/o 55o/o

2A

Berdasarkan grafik diatas jumlah realiasi indeks pengendalian

faktor risiko di pintu masuk negara adalah 55% dari target 85%

64.70/o



NO
lndikator
Satker

2020

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Realisasi
Tahun
2019

Realisasi
Tahun
2020

Analisis
Perbandingan

Kinerja
1 2 3 4 5 6 7

1 lndeks
pengendalia
n faktor
risiko di
pintu masuk
negara

't 00
(100%)

100
(100%)

10oo/o 55o/o Perbandingan
pencapaian Satker
tehun 2019 adalah
100o/o sesuai target
1O0o/o dengan
indikator jumlah

sinyal SKD KLB dan
bencana yang
direspon kurang dari
24 jam sedangkan
pencapaian satker
2020 adalah 55o/o

kurang dari target
85% ini disebabkan
petugas lebih fokus
melakukan
pengawas€ln

terhadap pelaku
perjalanan dan
pengawasan barang
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Tabel 11. Distribusi perbandingan capaian kinerja ffi Jayapura
tahm 2019 daa Tahm 2020

Grafik 12. Perbandingan Indeks pengendal ian faktor risiko di pintu
nasuk negara tahrm 20LT - 2020

TAHUN 2()17 TAHUN 2O1A TAHUN 2O19

REALISASI

Berdasarkan grafik diatas bahwa realisasi tahun 201 7 - 2019 sudah

sesuai target tetapi tahun 2020 realisasi masih dibawah target sebesar

55o/o
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Tabel 12. Distribusi Perbaslingan Capaian Kinerja ffi Jayapura
dengan f,[P Pontianak Tahrm 2020

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

a. Jumlah sinyak SKD/KLB dan bencana yang direspon < 24 jam

pelaksanaan surveilans epidemiologi Covid 1 9 di

Pelabuhan/bandara dan PLBDN Skouw wilayah kerja KKP

Jayapura.

b. Melakukan pengendalian faktor risiko meliputi :

- lndeks pinjal < '1

Secara rutin melakukan pemasangan perangkap tlkus,

identifikasi tikus untuk mengetahui jenis dan jumlah pinjal

No
INDIKATOR

KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

1 2 3 4 5

1 lndeks
pengendalian
faktor risiko di
pintu masuk
negara

55% 970h Perbandingan

pencapaian KKP

Pontianak tahun 2020

target 85% realisasi

97% sudah melebihi

target sedangkan

pencapaian KKP

Jayapura tahun 2020

target 85o/o realisasi

557o masih kurang dari

target dipengaruhi oleh

petugas lebih fokus

melakukan

pengawasan terhadap

pelaku perjalanan dan

barang sehingga

capaian kurang dari

85o/o
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yang terdapat pada tubuh tikus

- Hi Perimeter =0

Secara rutin melakukan survei jentik nyamuk Aides

Aigyti dan abatesasi pada setiap bangunan dan kontainer.

- Tidak ditemukan larva anopeles

Melakukan survei jentik anopeles pada kolam dan

kubangan yang terbentuk secara alami.

- Kepadatan kecoak rendah

Melakukan pengukuran kepadatan kecoak pada alat

angkut TPM dan TTU

- Kepadatan lalat< 2

Melakukan pengukuran kepadatan lalat pada alat

angkut TPM dan TPS

- TTU memenuhi syarat

Pengawasan Hygiene sanitasi gedung dan bangunan

meliputi perkantoran, terminal tempat ibadah dan sarana

umum lainnya

- TPM Laik Higyene

Pengawasan sanitasi tempat pengolah makanan

termasuk penjamah dan sampel makanan

- Kualiatas air memenuhi syarat kesehatan

Pengujian kualitas air bersih yang digunakan oleh alat

angkut, TPP secara fisik, kimia dan bakteriologis

f. Analisa Penyebab Kegagalan

Analisa Kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut adalah

tidak dilaksanakannya kegiatan rutin seksi PRL dikarenakan pandemi

Covid-19 karena keterbatasan SDM di KKP Jayapura sehingga

petugas fokus pada pengawasan covidl9 di pintu masuk.

g. Kendala/ Masalah yang dihadapi

- Kendala Masalah yang dihadapi karena penerapan WFH dan

PSBB sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian faktor

risiko lingkungan tidak tercapai optimal.
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- Meningkatkan pengawasan lalu lintas orang barang dan alat

angkut sehingga seluruh petugas KKP Jayapura yang ada

difokus pengawasan Covidl I
h. Pemecahan Masalah

- Memaksimalkan kegiatan survei rutin dengan mematuhi protocol

kesehatan baik petugas maupun pengelolah TPM dan TTU.

- Rekruitmen tenaga sukarelawan unutuk membantu petugas

dalam pengawasan covidl9 di pintu masuk

- Meningkatkan sinergitas dengan external

i. Efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

lndeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar

Rp. 211.250.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran

yang digunakan sebesar Rp. 151.000.450.-. Terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp. 60.249.550,- (29 o/o) dengan realisasi

indikator sebesar 54o/o dan capaian indikator 63,5%.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal

dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

Iingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan di wilayah

kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam

mewujudkan tercapainya indikator ini adalah Epidemiolog,

Sanitarian, Entomolog, Dokter, Perawat dan Pranata

Laboratorium.

Nilai kinerja anggaran

a. Pengertian

lndikator persentase pengelola kinerja dalam pelaporan

berbasis daring, Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu dari

Direktorat Jenderal Ang garan (DJA)

b. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume

keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK)

dengan menggunakan formula rata geometric
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c. Rumus/ Cara perhitungan

Realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali

realisasi indikator kegiatan atau target indikasi kegiatan

Jumlah Realisasi volume kegiatan

target volume kegiatan X Realisasi Indikator Kegiatan

d. Capaian lndikator

Capaian realisasi indikator nilai kinerja anggaran pada tahun

2020 sebesar 857o dari target 807o. Nilai capaian pada indikator ini

didapat dari nilai pada Dashboard aplikasi e-Monev DJA

Grafik 13. Distribusi capaian indikator nilai kinerja anggaran
tahm 2020

Targe t Realisasi

Berdasarkan grafik diatas distribusi capaian indikator nilai

kinerja anggaran capaian/realisasi 85% dari target 807o

Tabel 1.3. Distribusi capaian indikator nilai kinerja anggaran
tahun 2020

NO lndikator Satker

2020

Target Realisasi
Capaian

("/")

1 2 3 4 E

1 Nilai kinefa anggaran 80% 85o/o 1060/o
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Tabel 14. Distribusi perbandingan capaian kinerja f,XF Jayapura
tahm 2019 rran Tahrm 2020

Tabel 15. Distribusi Perbandingaa Capai an Kinerja ffi Jayapura
densar ffiP Pont ianak Tahu 2020

NO
lndikator
Satker

2020

Realisasi
Tahun
2019

Realisasi
Tahun
2020

Analisis Perbandingan Kinerja

1 2 J 4 5

1 Persentase

Nilai kinerja

anggaran

84.460/o 85o/o Perbandingan pencapaian

satker tahun 2019 target

85o/o capaian/realisasi 84.46

masih kurang dari target dari

DJA 2019 sedangkan

pencapaian satker tahun

2020 target 80o/o

capaian/realiasi 85% sudah

melebihi tahun 2020 sesuai

dengan RKAKL sehingga

capaian kinerja dapat

melebihi target dan

melakukan inout data secara

lengkap pada aplikasi e-

monev DJA

No
INDIKATOR

KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISIS PERBANDINGAN
KIt{ERJA

2 4 5

1 Persentase
Nilai kinerja
anggaran

85% 86% Perbandingan pencapaian

masing-masing satker sudah

melebihi target yang

ditentukan walaupun realisasi

KKP Pontianak masih lebih

tinggi.
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e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan RI(AKL sehingga

capaian kinerja dapat melebihi target dan melakukan input data

secara lengkap pada aplikasi e-Monev DJA

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Analisa Keberhasilan indikator persentase nilai kinerja anggaran

dilakukan penginputan data secara lengkap pada aplikasi dan

melaksanakan kegiatan yang tertunda karena adanya pandemi

Covid-19 dan riview laporan kegiatan dan realisasi anggaran

S. Kendala/ Masalah yang dihadapi

- Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan karena

adanya pandemi Covid-19 dan masih kurang paham petugas

dalam penginputan pada aplikasi e-Monev DJA.

- Adanya bimbingan dan rekon dari Dltjen P2P dan dari biro

perencanaan P2P pada bulan November

h. Pemecahan Masalah

Melakukan revisi POKDIPA agar anggaran yang tidak bisa

terserap di triwulan pertama dapat dimanfaatkan selama masa

pandemi covid-19..

i. Efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

persentase nilai kinerja anggaran sebesar Rp. 9.895.359.000,-

sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 9.420.871.920,-. Terjadi efisiensi anggaran sebesar

Rp. 474.487.000.- (4.8%) dengan realisasi indikator sebesar 85%

dan capaian indikator 106,3%.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal

dalam rangka mencapai target persentase nilai kinerja anggaran

adalah semua sumber daya yang ada di KKP Jayapura.
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Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

a. Pengertian

lndikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan

keuangan berkala secara.

b. DefinisiOperasional

Kepatuhan Satker dalam menyampaikan laporan keuangan

dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan

rekonsiliasi c. Rumus/ Cara perhitungan

Persentase Tingkat (Total skor berdasarkan parameter
X 0o/o01

kepatuhan Penyampaian LK = Total Parameter

c Capaian lndikator

Capaian realisasi indikator persentase tingkat kepatuhan

penyampaian laporan keuangan pada tahun 2020. Adapun

capaian/realisasi dan target dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 14. Distribusi tingkat kepatuhaa pmyaryai an I aporan
keuangan tahun 2020

I
Target Realisasi

Berdasarkan grafik diatas persentase tingkat kepatuhan

penyampaian laporan keuangan capaian/realisasi 93% dari target

80%

Tabel 16. Distribusi capaian indikator t inskat kepatuhan pmya@ai an

I aporan keuan8nn tahm 2020

NO lndikator Satker
2020

Target Realisasi Capaian (%)

1 2 3 4 5

1 Persentase tingkat kepatuhan
penyampaian laporan keuangan

a0% 93% 116%
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No
INDIKATOR

KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISlS
PERBANDINGAN

KINERJA

1 2 3 4 E

1 Persentase
tingkat
kepatuhan
penyampaian
laporan
keuangan

93o/o lOOo/o Perbandingan
pencapaian masing-
masing satker sudah
melebihi target yang
ditentukan walaupun
realisasi KKP
Pontianak masih lebih
tinggi.
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Tabel 17. Distribusi Perband inem capaian kinerja ffi Jayapura tahuan
2019 d^n KIP Pont ianak 2020

Tabel 18. Distribusi Perbandingan capaian kinerja KXP Jayapura t ahun

2019 dersan capaian Restra Kenenkes RI lahun 2020

NO lndikator Satker

2020

Realisasi

KKP

Jayapura

Renstra

kemenkes

Rl 2020

Analisis Perbandingan

Kinerja

1 2 2 4 5

1 Persentase

tingkat

kepatuhan

penyampaian

laporan

keuangan

930koa 100o/o Perbandingan

pencapaian satker

KKP Jayapura tahun

2020 target 807o dan

realiasi 93% sudah

melebihi target

sedangkan

pencapaian Restra

Kemenkes Rl tahun

2020 target 1O0Yo

realisasi 1 00o/o sudah

sesuai
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e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah

menyelesaikan proses revisi anggaran sebelum periode

pelaporan keuangan

- Rapat koordinasi internal

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah

proses revisi yang belum terselesaikan pada akhir periode pelaporan

keuangan.

S Kendala/ Masalah yang dihadapi

Sering terjadi pagu minus pada akhir periode pelaporan

sehingga pada saat upload laporan system tidak dapat mengeluarkan

BAR (berita Acara Rekonsiliasi). Hal ini menyebabkan penurunan

persentase pada saat penyemapaian laporan keuangan menjadi

berkurang.

h. Pemecahan Masalah

Proses revisi diupayakan telah selesai sebelum akhir periode

pelaporan keuangan.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar

Rp. 865.015.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran

yang digunakan sebesar Rp. 831.666.574,-. Terladi efisiensi

penambahan anggaran sebesar Rp. 33.348.426,- (3.86%)

dengan realisasi indikator sebesar 93% dan capaian indikator

116,2%.

b. Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator tingkat kepatuhan penyampaian

pelaporan kegiatan didukung oleh upaya maksimal dari setiap

seksi dan sub bagian dalam pelaksanaan hingga pelaporan

program dan kegiatannya masing-masing.
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f. Kineria implementasiWBK satker

a. Pengertian

lndikator Persentase kinerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang

memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan,

Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan dan Penguatan AkuntabilitasKinerja

b. Definisi Operasional

Jumlah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi

sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

c. Rumus/ Cara perhitungan

Akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil

d. Capaian lndikator Kinerja lmplementasi WBK

Capaian realisasi indikator kinerja lmplementasi WBK pada

tahun 2020. Adapun capaian/realisasi dan target dapat dilihat pada

grafik dibawah ini

Grafik 15. Distribusi inplrcntasi f,BK satker KXP Jayapura
tahw 2020

r
-

Target Realisasi

Berdasarkan grafik diatas indikator kinerja implementasi WBK

pada tahun 2O2O c.apaianlrealisasi 72o/o dati target 70%
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NO lndikator Satker

2020

Target
Capaian

(%)

2 4 5

1 Kinerja implementasi WBK

satker
70o/o 72o/o 1O3o/o

laporan Kinerja

Tabel 19. Distribusi capaian Kinerja implenentasi tXK satker
tahm 2020

Tabel 20. Distribusi Perband ingaa capaian Kinerja irplenentasi IBK
satker tahun 2020

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator adalah upaya

dalam pemenuhan setiap kriteria penilaian pada komponen

pengungkit dan komponen hasil. Adapun pelaksanaan

pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana kerja yang

terluang dalam Road Map pembangunan zona integritas menuju

WBK A/BBM antara lain

a. Manajemen Perubahan

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah:

- Adanya Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas menuju

WBKM/BBM melalui mekanisme/prosedur pemilihan pada rapat

pemilihan dan penyusunan tim.

- Menyusun uraian tugas dan rencana kerja tim pembangunan

zona integritas.

e

No
INDIKATOR

KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA

1 2 3 4 5

1 Kinerja
implementasi
WBK satker

85% Perbandingan

pencapaian realisasi

KKP Pontianak dan

KKP Jayapura sudah

melebihi target.
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- Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas.

- Menyusun instrument monitoring pelaksanaan pembangunan zona

integritas di Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura.

- Pelaksanaan Monitoring kegiatan dan adanya laporan

evaluasi kegiatan pembangunan zona integritas.

- Meningkatnya komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai

tentang perubahan pola pikir dan membudayakan kerja nyata

dalam kegiatan apel pagi dan apel sore serta dalam kegiatan

rapalrapat kegiatan.

- Menetapkan pembentukan agen perubahan di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura yang ditetapkan melalui

sK.

- Pemasangan banner tentang WBK dan penolakan gratifikasi di

tempat-tempat strategis di lingkungan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura.

Penataan Tata Laksana

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah:

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan

sesuai tupoksi dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura.

- Melakukan monitoring dan evaluasi/Perbaikan SOP.

- Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang telah

digunakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura.

- Melaksanakan sistem pengukuran kinerja melalui Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) berbasis sistem informasi.

- Melaksanakan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi

yaitu Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA).

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah :

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan

satuan kerja.

c
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- Merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta

jabatan dan hasil analisis beban kerja.

- Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

kebutuhan pegawai di unit kerja.

- Penyusunan kebijakan pola mutasi internal"

- Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam

pengembangan profesi (Diklat).

- Melaksanakan penilaian kinerja individu dan penetapan

kinerja individu.

- Menyusun pelaporan hasil penilaian kinerja individu yang telah

dilaksanakan.

- Meaksanakan penyusunan dan penetapan kode etik.

- Melaksanakansosialisasiaturankepegawaian.

- Menerapkan disiplin pegawai melalui absensi kehadiran pagi

dan sore melalui absensi secara elektonik finger print.

- Menerapkan sanksi sesuai aturan berupa surat teguran,

pemotongan tunjangan.

- Menyusun laporan evaluasi kepegawaian.

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah:

- Penyusunan dan penetapan pedoman Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP).

- Membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (LAKIP).

- Menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas tAKlP.

- Menyusun LAKIP.

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

peningkatan kualitas LAKIP sehingga pencapaian akreditasi dan

pencapaian hasil evaluasi SAKIP meningkat.

- Menyusun rencana kerja peningkatan kualitas indikator kerja

utama (lKU)

- Menyusun RAK tahun 2015-2019 dan mensosialisasikannya.

42

laporan Kinarla



e. PenguatanPengawasan

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah:

- Pembentukan unit pengendalian gratifikasi yang ditetapkan oleh

Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll
Jayapura, penyusunan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi.

- Melakukan sosialisasi dan sistem pengendalian gratifikasi.

- Penerapan Sistem Pengawasan lnternal Pemerintah (SPIP)

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura.

- Penyusunan pedoman dan SOP Pengaduan Masyarakat

(Wh istle Blowing Sysfem)

- Menyusun kebUakan dan mengidentifikasi benturan kepentingan.

- Peningkatan kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaran Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai wajib

THKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) melalui aplikasi Sistem lnformasi Pelaporan Harta

Kekayaan bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil capaian yang telah terencana sesuai dengan target

tersebut adalah:

- Penyusunan standar pelayanan dan SOP.

- Melakukan revisi dan perbaikan standar pelayanan dan SOP.

- Melakukan sosialisasi/pelatihan kode etik pegawai daiam upaya

penerapan budaya pelayanan prima.

- Menyusun instrument survei kepuasan pelanggan atas

pelayanan.

- Melakukan survei terhadap pelanggan.

- Menyusun instrument survei kepuasan pelanggan atas

pelayanan.

- Melakukan survei terhadap pelanggan.

- Melakukan analisis hasil survei dan tindak lanjut.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan
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- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja implementasi WBK

tahun 2020 didukung oleh pra assessment yang diberikan oleh

tim dari unit utama dan inspektorat 3 Kemenkes Rl serta

manajemen perubahan yang dilakukan oleh sistem yang telah

dibudayakan oleh SDM KKP Jayapura.

- Ketersediaan anggaran juga menjadi bagian dari keberhasilan

pencapaian indikator kinerja.

- KKP Jayapura mengalokasikan anggaran pada DIPA tahun 2020

sub komponen pembangunan zona integritas menuju

WBK/I /BBM untuk mendukung kegiatan tersebut.

f. Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator

kinerja implementasi WBK adalah kurang efektifnya proses pra

assessment yang dilakukan secara virtual. lmplementasi WBK adalah

hal yang baru bagi satker KKP Jayapura, diperlukan waktu untuk

proses membudayakan sistem yang telah ditetapkan.

S. Pemecahan Masalah
Pra assessment dilakukan secara langsung sehingga lebih

efektif. Sistem yang telah dibangun pada komponen pengungkit dan

komponen hasil tetap dilaksanakan sehingga seiring dengan

berjalannya waktu sistem ini akan terbangun sebagai budaya kerja.

i. Efisiensi Sumber Daya

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

kinerja implementasi WBK satker sebesar Rp. 320.000,- sampai

dengan akhir tahun 2020 anggaran yang digunakan sebesar Rp.

320.000,-. Tidak ada efisiensi anggaran indikatorkinerja

implementasi WBK satker dengan realisasi indikator sebesar

72o/o dan capaian indikator 102,8oh.

b. Sumber Daya Manusia

Tidak adanya pendampingan dari Unit Utama terkait WBK

karena Pandemi Covid- 19 sehingga Tim/pokja KKP Jayapura

tidak maksimal dalam menyiapkan dokumen WBK yang

dibutuhkan
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g. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Pengertian

lndikator persentase angka keberhasilan pengembangan

kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh)

jam pelajaran dalam I (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat

instansi dan nasional

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat

dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

c. Rumusi Cara perhitungan

Sedangkan untuk perhitungan persentase peningkatan

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL perhitungannya yaitu Jumlah ASN

yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh

ASN dikali 100%.

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak

20 JPL x 100%

jumlah seluruh ASN

d. Capaian lndikator

Capaian realisasi indikator Persentase Peningkatan kapasitas

ASN sebanyak 20 JPL pada tahun 2020. Adapun capaian/realisasi

dan target dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 16. Distribusi capaian peningkatan kapasitas sebanyak

20 JPL dalan kurun raktu 1 (satu) t ahun

Target Realis.si

Berdasarkan grafik diatas Persentase Peningkatan kapasitas

ASN sebanyak 20 JPL capaian/realisasi 18o/o dari target 45%
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Tabel 21. Distribusi capaian indikator Persentase psningkat an

kapasitas A,Sl,{ sebanyak 20 JPL

NO lndikator Satker

2020

Target Realisasi
Capaian

(Yo)

1 2 3 4 5

1 Persentase Peningkatan

kapasitas ASN sebanyak

20 JPL

45o/o 18o/o 40o/o
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INDIKATOR
KINERJA

REALISASI
KKP

JAYAPURA

REALISASI
KKP

PONTIANAK

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA

1
a e 4 t

1 Persentase
Peningkatan
kapasitas ASN
sebanyak 20
JPL

18o/o 61o/o Perbandingan
pen€paian realisasi
KKP Pontianak 61%
dari target 45%
sudah melebihi
target sedangkan
pencapaian realisasi
KKP Jayapura 187o

dari target 45%
masih jauh dari dari
target.
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Tabe-l 22. Distribusi perbandingan capaian pgningkatan kapasitas
AS'l sebanyak 20 JPL

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Mengusulkan semua ASN untuk melaksanakan diklat

penimgkatan kompetesi pada bidang masing-masing

f. Analisa Penyebab Kegagalan

- Keberhasilan sesuai kompetensi diklat yang dikuti oleh ASN dan

dapat digunakan untuk kepentingan kantor sedangkan kegagalan

tidak sesuai bidang kompetensi diklat ASN.

- Kegagalan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan

pelatihan/ Diklat tidak dapat dilaksanakan dan dananya dialihkan

untuk penanganan Covid-1 9.

g. Kendala/ Masalah yang dihadapi

Pelatihan/Diklat yang diikuti oleh pegawai melalui Webinar

sehingga pembelajaran yang di terima tidak maksimal.

h. Pemecahan Masalah

- Pelatihan/ Diklat diharapkan dilakukan dengan bertatap muka,

sehingga pembelajaran dapat diikuti dengan baik.

- Dibuatkan monitoring masing-masing pegawai untuk peningkatan

kompetensi.

- Peningkatan kapasitas ASN melalui On job Training (OJT)
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i. Efisiensi penggunaan sumberdaya

a. Anggaran

Dari total kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator

persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

sebesar Rp. 54.403.000,- sampai dengan akhir tahun 2020

anggaran yang digunakan sebesar Rp. 54.402.250,-. Terjadi

efisiensi anggaran sebesar Rp. 750,- dengan realisasi indikator

sebesar 30,5% dan capaian indikator 67,9%.

b. Sumber Daya Manusia

Kondisi pandemi menyebabkan sebagian besar pelatihan

yang dibatalkan dan beberapa dilakukan secara virtual. Capaian

target indikator peningkatan kapasitas ASN maksimal terlaksana

pada triwulan ll yang sebagian besar merupakan webinar

intemasional sehingga menambah jumlah JPL.

C. REALISASIANGGARAN

Dalam mencapai pencapaian indikator KKP Kelas ll Jayapura tahun

2020, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.'169.869,- dan terdapat 2

(dua) kali revisi anggaran, revisi anggaran pertama yaitu Rp.

'13.324.653.000.- pada bulan Mei dan revisi anggaran kedua yaitu Rp.

12.807.294.00O,- pada bulan November.
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a. Realisasi menurut lndikator

Tabel 23 . Realisasi Anggaran menurut indikator KKP Kelas ll
ura Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk mencapai 7 (tujuh)

indikator sebesar Rp. 12.156.696.957,- atau 94,92o/o dengan pagu

sebesar Rp. 1 2.807.294.000,-.

b. Realisasi per Layanan Output

Tabel 24 , Realisasi Anggaran menurut Output Layanan KKP Kelas Il
a a ura Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu KKP Kelas ll Jayapura

tahun 2020 sebesar Rp.12.807.294.000,-. dengan realisasi sebesar

Rp. 1 2. 1 56.696.957,- atau 94,92o/o.

NO INDIKATOR TARGET REALISASI

I

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

1.638.357.000 1.557 .241.363

2

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

142.590.000 141.194.400

lndeks Pengendalian Faktor Risiko di
pintu masuk negara

211.250.000 151.000.450

4 9.895.359,000 9.420.871.920

A Persentase tingkat kepatuhan
penyampaian laporan keuangan

865.015.000 831.666.574

Kinerja implementasi WBK satker 320.000 320.000

7
Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

54.403.000 54.40?.250

TOTAL
't 2.156.696.957

NO Output Layanan Pagu Realisasi

1
danLayanan Sarana

Prasarana lnternal
400.000.000.- 400.000.000.-

2
Layanan Dukungan
Manajemen Satker

1 .282.810.000.- 1.242.862.879 -

3 Layanan Perkantoran 9.103.587.000.- 8.635.697.865
2.020 897.000.- 1.878 136.213.-

4

Total 12.807.297.294.000.- 12.156.696.957.-
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Nilai kinerja anggaran

{2.807.294.000

Layanan Pengendalian
Faktor Risiko Penyakit yang
Dikendalikan di Pintu Masuk
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c. Realisasi Per Kegiatan

Tabel 25. Realisasi Per Kegiatan KKP Jayapura Tahun 2020

053

055

001

65.440.000

65.440.000

1.553.7'.t7.763

28.700.000

6.073.900

980.000

7.200.000:

72-1l50-000

KODE URAIAN PAGU REALISASI

02,t.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 12.807.294.000 12.155.696.957

2063.951 Lryanan Sarana dan Prasarana lntemal /t00.000.000 400.000.000

051 Pengadaan kendaraan bermotor 400.000.000 400.000.000

2063.970 Layanan Oukungan Manajemen Satker 1.282.810.000 1.242.462.479

051
Penyusunan rcncana prcgnm dan Penyusunan rcncana

anggatan
81.713.000 81.363.763

052 Pelaksanaan pmantauan dan evaluasi 96.926.000

Pe ngelolaa n keuanga n da n F rbe ndaha na n 751.189.000 729.460.840

Pe nge lola a n ke peg aw a ia n 287.794.000 284.003.092

Pelayanao umum, Pelayanan rumah langge dan

pedengkapan
65.188.000 57.517.4&

2063.99/t Layanan Perkantoran 9.103.587.000 8.635.697.865

Gaji dan Tunjangan 5.851.607.000 5. 441 . 301 . 804

002 Opeasional dan PonBlihanan Kantor 3.251.980.000 3.194.396.061

42119"001
Layanan Pengendalian Faltor RiBiko Penyakit yang

Oikendalik8n di Pintu Masuk
2.020.897.000 1.878.136.213

4249.001.001 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 46.015.000 45.992.000

051 Pe me i ksaa n Sa nitasi Li ng ku ng a n 46.015.000 45.992.000

4249.00'1.003 Layananan Kesiapsiagaan Men ghadapi KKM 65.440.000

052 Simulasi/Table Top Exe,cise KKM

4249.00 t.004
Layanan pengendalian falitor risiko pada alat angkut,

orang, barang
1.6't 0.007.000

051 Penedksaan Alat AngkrL Orang dan Barung 1 402 507 000 1.383.290.045

Pelayanan Kesehatan 172.726.000 135.653.818

053 28.700.000

6.074.000054

4249.001.U01
Layanan Kokarantinaan Kesehatan Untuk Penorbitan

ssccrsscEc

Pe ningkatan Kualitas SDM

S u Ne i la ns e pide mi olog i

'1.080.000

Lryanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka

Penerbitan COP (certiticat€ of pratique)
7.200.000

42i49-001-U04 Layanan Kekarantinaan Keaehatan di Bandar Udara 12.000.000 12.000.000

Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan

PHQc(Pod Health Quarantine clearence)
72./150.0004249.001.U05

4249.001.U06
Layanan Kekarantinaan Kasehatan di POS Lintas Batas

Darat Negara (PLBDN)
/13.800.000 43.700.000

50

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

,0_786.397.000 \ 10.27A-560.7U

90.517.734

054

4249
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masu

Negara dan Wilayah
2.020.897.000 1.878.136.213

65.440.000

4249.001.U02
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4249.001.U07 Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut 400.000

d. Penjelasan Realisasi yang tidak Mencapai Target

Dari total anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.12.807.294.000,-,

ada beberapa kegiatan yang tidak dapat menyerap anggaran secara

maksmimal, diantaranya pada output Layanan perkantoran dan layanan

pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk. Hal

tersebut dikarenakan beberapa kegiatan rutin tupoksi tidak dapat berjalan

sesuai jadwal perencanaan awal, akibat adanya pandemi Covid-19 yang

terjadi pada bulan Februari dan petugas fokus pada kegiatan

pengawasan orang, alat angkut di pintu masuk.

400.000

4249.001.U08 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 8.460.000 8.100.000

4249.001.U10 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

4249.001.U13 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2 22.950.000 19.650.000

4249.001.U14 Layanan pengendalian vektor OBD 13.990.000

4249.001_U15 Layanan Survei Velitor PES 37.865.000 20.994.500

4249.00't.U16 Layanan Pengendalian Vekor Diar€ 7.,165.000 3.383.000

42,19.001.U17 Layanan Pengendalian VeKor Malaria 10.075.000 283.000

4249.001.U18 Layanan Survei Vektor OBD 13.000.000 3.000.000

4249.001-Ul9 Layanan Survei VeKor Malaris 14.200.000 5.150.000

4249.001.U20 Layanan Survei VeKor Diare 3.200.000

4249.001.U21
Layanan Pencegahan d8n Pongondalian Penyakit HIV

AIDS
24.655.000 8.883.000

1219.OO1.U22 Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP 6.645.000 55.000

51

6.757.950
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura tahun

2020 adalah laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program

pencegahan dan pengendalian penyakit yang berasaskan akuntabilitas dan

berorientasi pada pencapaian hasil kinerja.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura Tahun 2020, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan satker KKP

Jayapura tahun 2020 realisasi 14.714 sertifikat dari target 14.634

sertifikat dengan capaian indikator 101o/o dan realisasi anggaran Rp

1.557.241 .363,- dari pagu anggaran sebesar Rp 1.638.357.000,- atau

terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 81 .1 1 5.637,- (5%)

2. Pencapaian indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk

yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

satker KKP Jayapura tahun 2020 realisasi 99o/o dari target 90% dengan

capaian indikator 1 '107o dan realisasi anggaran yang digunakan Rp.

141.194.900,- dari pagu anggaran 142.590.000,- terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 1.355.600,- (0.95%)

3 Pencapaian indikator lndeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk

negara satker KKP Jayapura tahun 2020 realisasi 55% dari target 85%

dengan capaian indikator 64.7% realisasi anggaran yang digunakan Rp.

151 .000.450,- dari pagu anggaran Rp. 21 1 .250.000,- terdapat efisiensi

anggaran Rp. 60.249.550,- (29o/o)

4. Pencapaian indikator Nilai kinerja anggaran satker KKP Jayapura tahun

tahun 2020 realisasi 857o dari target 80% dengan capaian indikator

106% dan realisasi anggaran Rp.9.420.871.920,- dari pagu anggaran Rp

9.895. 359. 000, - terdapat efisiensi anggaran Rp. 47 4.487 .000,- (4. 8%)

5. Pencapaian lndikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan

keuangan satker KKP Jayapura tahun 2020 realisasi 93% dari target

s2
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80% dengan capaian indikator 'l'160/o dan realiasi anggaran Rp.

831.666.574,- dari pagu anggaran Rp 865.015.000,- terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 33.348.426,- (3.86%)

6. Pencapaian indikator kinerja implementasi WBK satker KKP Jayapura

tahun tahun 2020 realiasi 72o/o dari target 70% dengan capaian indikator

103% dan realisasi anggaran Rp 320.000,- dari pagu anggaran Rp

320.000,- tidak ada efisiensi anggaran

7. Pencapaian indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak

20 JPL satker KKP Jayapura tahun 2020 realisasi 18o/o dari target 457o

dengan capaian indikator 40o/o dan realisasi anggaran Rp 54.402.250,-

dari target anggaran Rp 54.403.000,- terdapat efisiensi anggaran Rp

750,-

8. Rerata kinerja capaian indikator KKP Jayapura adalah 91%.

9. Pagu KKP Kelas ll Jayapura tahun 2020 sebesar Rp.12.807.294.000,-.

dengan realisasi sebesar Rp. 1 2. I 56.696. 957,- atau 94,92o/o.

Tindak Lanjut

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

ll Jayapura kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) Kemenkes Rl untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura pada Tahun 2020.

Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura disusun

berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Jayapura Tanun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL

Tahun 2020. Bahwa ternyata ada dua indikator capaian tidak tercapai yakni:

lndek pengendalian factor risiko di pintu masuk dan Peningkatan kapasitas

ASN sebanyak 20 JPL. Kedua target indikator diatas akan kami

perjuangankan pada tahun 2021 dengan kegiatan rutin sesuai tusi lebih masif

baik di induk maupun semua wilker. Sedangkan indikator peningkatan ASN

diharapkan bisa terlaksana di era pandemi Covidl9 hanya melaui pertemuan

virtual sesuai jabatan fungsional masing - masing ASN dan melalui On job

Training (OJT)
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