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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018
dapat tersusun. Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada
setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja
Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi,
salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020-2024.
RKT KKP Kelas III Bengkulu memuat tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai
tujuan program dan kegiatan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020.
Dengan disusunnya RKT Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi acuan dalam
perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan tugas dan
fungsi KKP Kelas III Bengkulu.

Bengkulu, 01 September 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Bengkulu

Rosyid Ridlo Prayogo, SE. MKM
NIP.196105121989031006
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa
pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua

komponen

bangsa

Indonesia

yang

bertujuan untuk 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 ekonomi.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar
upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah
dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana
pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan
Nasional

sebagai

paradigma

pemikiran

dasar

pengelolaan

administrasi

pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap
level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi
menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional,
regional

dan

global.

Prinsip

dasar

pembangunan

kesehatan

terdiri

dari:

Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata
bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya
dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit
dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia.
Periode

tahun

2020-2024 merupakan

tahapan

terakhir

dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan
periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN
2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di
mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara
dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income
Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai de ngan
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RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu
menyusun

Rencana

Pembangunan
Kesehatan

Strategis

Jangka

(Renstra)

Menengah

mengamanatkan

bahwa

yang

Nasional
Renstra

mengacu

(RPJMN).

pada

Rencana

Selanjutnya

Kementerian

Menteri

Kesehatan

harus

dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit akan
dijabarkan menjadi Rencana Aksi Kegiatan pada masing-masing satuan kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Aksi tersebut akan
memberikan panduan dalam penyusunan rencana kerja tahunan masing- masing
Satker sekaligus menjadi salah satu dokumen sumber dalam pelaksanaan penilaian
Akuntabilitas Kinerja masing-masing satuan kerja.
KKP Kelas III Bengkulu Sebagai Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di bawah
Kementerian Kesehatan, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2348/MENKES/PER/2011
No.356/Menkes/Per/IV/2008

Tentang
tanggal

Perubahan
22

Peraturan

November

2011

Menteri
tentang

Kesehatan
Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), disusun juga
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
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B. Tujuan
RKT KKP

Kelas III Bengkulu Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran

dari Rencana Aksi dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan
kinerja Kelas III Bengkulu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:
a. Sebagai landasan penyusunan anggaran Kelas III Bengkulu Tahun 2020.
b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) KKP Kelas III Bengkulu
Tahun 2020.
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas
kinerja KKP Kelas III Bengkulu.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi
Dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III BengkuluTahun 2020 - 2024
visi dan misi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri

dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong royong”. Visi Nasional pembangunan jangka panjang
adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia
serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan
didorong oleh perekonomian
seluruh

yang

makin

maju,

mandiri, dan

merata di

wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta

makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang
tangguh

dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

yang

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sebagaimana tertuang dalam RPJMN
2020-2024,Visi

Presiden

2020-2024:

“Terwujudnya

Indonesia

Maju

yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.
Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian
Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan
manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Pembangunan

manusia

dilakukan

berlandaskan

pada

Tiga

Pilar

Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan
pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia
yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan
dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan
sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas
anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup
pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan
peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi
mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan,
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penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan
kreativitas.
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024,
yakni:
1. Peningkatan

Kualitas

Manusia

Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan

yang

Merata

dan

Berkeadilan
4. Mencapai

Lingkungan

Hidup

yang

Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan

Sistem

Hukum

yang

Bebas

Korupsi,

Bermartabat,

dan

Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk
penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
(khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah
menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant
mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan
pencapaian

pembangunan

kesehatan, dan

pencapaian

indeks

manusia.

modal

juga

sekaligus mengukur

2. Menurunkan angka stunting pada balita
Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal
manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah
menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus
digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

2018
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Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun
FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan
antar kelompok masyarakat.
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk
kesehatan dalam negeri.

farmasi dan

alat

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah
telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga
peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri
ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah
strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi
dalam negeri.
Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan maka KKP
Kelas III Bengkulu melaksanakan melalui tugas dan fungsi sebagai berikut:
1.

Pelaksanaan Kekarantinaan.

2.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3.

Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di Bandara, pelabuhan dan
lintas batas darat negara.

4.

Pelaksanaan pengamatan penyakit; penyakit potensial wabah, penyakit
baru, dan penyakit yang muncul kembali.

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 fasilitas 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 fasilitas 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 impor.

10. Pelaksanan 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 di bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara.
2018
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13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara
dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan pengkajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan
surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan
lintas batas negara, dan
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

B. Tujuan
Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun
2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis,
yakni:
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatanPeningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan inovatif
Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah
menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya
kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA
on ART) sebesar 60%.
b) Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)
sebesar 90%.
c) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405
kabupaten/kota.
d) Jumlah
kabupaten/kota
dengan
eliminasi
kusta sebanyak 514
kabupaten/kota.
e) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi
sebanyak 190 kabupaten/kota.
f) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18
tahun sebanyak 350 kabupaten/kota.
g) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian
PTM sebanyak 514 kabupaten/kota.
h) Persentase
kabupaten/kota
yang
mencapai
80% imunisasi dasar
lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95%.
i) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah
kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota.
j) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan
dan pengendalian KKM sebesar 86%.
k) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis
terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota.
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C. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis yang akan dicapai KKP Kelas III Bengkulu dalam
rangka meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan
bagian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit yang tercantum dalam Rencana Aksi Program P2P 2020-2024.
Sasaran Program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah :
a. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun
2024
b. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024
c. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota
d. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95
%
e. Meningkatnya

kabupaten/kota

yang

melakukan

pencegahan

dan

pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak
514 kabupaten/kota
f. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan
dan pengendalian KKM sebesar 86%.
Sasaran program

di Unit Pelaksana

Teknis

Kantor Kesehatan

pelabuhan (KKP) masuk dalam Dukungan Pelayanan Kekarantinaan
Pintu

di

Masuk Negara dan Wilayah, dimana sasaran kegiatan ini adalah

meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.
Indikator

pencapaian

sasaran

tersebut

adalah persentase faktor risiko

penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dan strategi KKP Kelas III Bengkulu didasarkan pada arah
kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Ditjen P2P. Untuk menjamin
dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan
efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di
dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara
terintegrasi dalam

fokus

dan

lokus

dan

fokus

kegiatan,

kesehatan,

pembangunan kesehatan.
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting
yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui
4 jenis upaya yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. b. Melaksanakan Upaya
Kesehatan Masyarakat
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
d. Memantau dan mendorong pembangunan benwawasan kesehatan.
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada
bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin,
kelompokkelompok

berisiko,

serta

masyarakat

di

daerah

terpencil,

perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Arah kebijakan kementerian kesehatan tersebut dioperasionalisasikan
dalam bentuk arah Kebijakan Eselon I Ditjen P2P yakni :
 Peningkatan surveilans faktor risiko epidemiologi dan penyakit;
 Peningkatan perlindungan kelompok berisiko;
 Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor
risiko lingkungan;
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 Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan;
 Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang
berdimensi
 Internasional;
 Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan;
 Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat;
 Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
B. Strategi
Dalam

mencapai

sasaran

yang

telah

ditetapkan,

diperlukan

strategi

pencapaian berdasarkan arah kebijakan yang diambil, Adapun strategi :
 Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan baik dengan instansi pemerintah
maupun swasta.
 Meningkatkan komunikasi, advokasi, dan diseminasi informasi.
 Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi.
 Meningkatkan jaringan informasi.
 Meningkatkan kemampuan analisis situasi, resiko, kecenderungan, pemetaan
serta respon cepat.
 Meningkatkan kemampuan dalam pengamatan dan analisis faktor risiko
lingkungan memalui Analisis Faktor Risiko Lingkungan melalui ARKL, analisis
potensial dampak, serta pemetaan hasil kajian.
 Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
 Meningkatkan profesionalisme SDM.
 Meningkatkan

dukungan

pembinaan

karier

pegawai

melalui

jenjang

fungsional.
 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan prima.
C. Pokok Pokok Kegiatan
Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
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Tabel. 1. Indikator Kinerja KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020
NO

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

1

Jumlah pemeriksaan
orang, alat angkut,
Barang dan
lingkungan

Jumlah pemeriksaan
penapisan orang, alat angkut,
barang dan lingkungan yang
dilakukan

CARA PERHITUNGAN

1. Pemeriksaan/ Penapisan orang
2. Pemeriksaan alat angkut sesua

2020
15.359

standar karantina

3. Pemeriksaan Barang
4. Pemeriksaan Lingkungan (TTU,
TPM)

2

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

Faktor risiko yang dikendalikan
berdasarkan temuan pada
indikator no.1

1. Faktor Risiko yang dikendalikan
2.
3.
4.

3

90%

pada orang
Faktor Risiko yang dikendalikan
pada barang
Faktor Risiko yang dikendalikan
pada alat angkut
Faktor Risiko yang dikendalikan
pada Lingkungan (TTU, TPM)

Indeks Pengendalian
Faktor risiko di pintu
masuk negara

> 80 risiko rendah

4

Nilai Kerja Anggaran

E Monev DJA

5

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran

OM SPAN

80

6

Kinerja implementasi
WBK satker
Persentase
Peningkatan
kapasitas
ASN sebanyak 20
JPL

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

70

7

1. Kelengkapan data surveilans
2. Jumlah sinyal SKD KLB dan
Bencana yang direspon kurang
dari 24 jam
3. Penyusunan rencana kontigensi
4. Indeks pinjal ≤ 1
5. HI perimeter = 0
6. Tidak ditemukan larva
anopheles
7. Kepadatan kecoa rendah
8. Kepadatan lalat < 2
9. TTU memenuhi syarat
10.TPM laik hygiene
11.Kualitas air bersih memenuhi
syarat kesehatan
Menggunakan hasil penilaian
kinerja dari SMARDT DJA
Kementerian Keuangan untuk
masing-masing satuan kerja
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80%

80

45%

Tabel 2. Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu
tahun 2020 menurut Indikator
NO
1
2
3

INDIKATOR
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan
lingkungan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang,
alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara

TARGET
15.359
90%

1.932.617.000

80%

4

Nilai Kerja Anggaran

80

5

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

80

6

Kinerja implementasi WBK satker

70

7

Persentase Peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL
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PAGU

45%

8.574.443.000

BAB IV.
PENUTUP
Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020 merupakan
suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen
dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan
diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) yang berjangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahunan
memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis
pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang
ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator
kegiatan berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan
kegaitan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2020
KKP Kelas III Bengkulu akan melaksanakan Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit guna mendukung pencapaian RAP Ditjen P2P.
Sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program dimungkinkan
dokumen perencanaan ini dilakukan review atau revisi yang bertujuan untuk
efektifitas

dan

efisiensi

kegiatan

dan

pencapaian

sasaran.

Berbagai

kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen perencanaan ini akan tetap
diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk melakukan koreksi sesuai
dengan kebutuhan.
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