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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan 

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2021. Laporan 

kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaporan kinerja oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Palangka Raya kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas 

pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan melalui beberapa 

indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat selama tahun 2021. 

Laporan kinerja ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk 

dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, 

khususnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada tahun yang akan datang. 

Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan nasional 

pembangunan bidang kesehatan. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian kinerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2021, serta semua pihak yang telah membantu 

tersusunnya laporan kinerja ini.  

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna 

meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada tahun mendatang. 

 

 

 Palangka Raya, 30 Januari 2022 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  

Kelas III Palangka Raya, 

 

 

Ucup Supriyadi, SKM, M.Kes 

NIP 196806121992031001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

LAPORAN KINERJA (LKj) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

KELAS III PALANGKA RAYA  

TAHUN 2021 

 

Laporan kinerja (LKj) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2021, 

merupakan pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya kepada 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, 

program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.  

Laporan kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2020 - 2024, yang dijabarkan dalam program 

utama Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang akan 

dicapai melalui capaian indikator kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dari 7 

(tujuh) indikator kinerja, 6 (enam) indikator kinerja mencapai persentase diatas 100%, dan 1 (satu) 

indikator dibawah 100%.  

Mengikuti visi misi Kementerian Kesehatan dan sebagai perpanjangan tangan dari tugas unit 

utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di daerah maka KKP Kelas III 

Palangka Raya memiliki sasaran strategis sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu 

1) Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar biasa 

(KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB; 

2) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic dan menurunnya 

penyakit menular langsung; 3) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas maka KKP Kelas III Palangka Raya 

menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang terdiri dari : 1) Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan, 2) Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan, 3) Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara, 4) Nilai kinerja 

anggaran, 5) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 6) Kinerja implementasi WBK Satker, 7) 

Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Rata – rata nilai capaian untuk 7 indikator adalah 107,22% yaitu : 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 551.724 dari target 

519.663, dengan capaian kinerja 106,17%; 

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

100% dari target 95%, dengan capaian kinerja 105,26%; 
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3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tercapai 104% dari target 90%, dengan 

capaian kinerja 115,56%; 

4. Nilai kinerja anggaran tercapai 75,38 dari target 83, dengan capaian kinerja 90,82%; 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tercapai 96,77 dari target 93, dengan capaian kinerja 

104,05%; 

6. Nilai kinerja implementasi WBK Satker tercapai 82,37 dari target 75, dengan capaian kinerja 

109,83%; 

7. Persentase cakupan keberhasilan peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tercapai 95,12% 

dari target 80%, dengan capaian kinerja 118,90%; 

Realisasi anggaran netto sebesar 91,45% dari pagu anggaran Rp 9.207.494.00 terserap Rp 

8.420.605.056. Analisis terhadap tidak terserapnya anggaran pada beberapan IKK ini adalah 

dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan 

secara maksimal, tidak dilaksanakan kegiatan pelayanan haji karena peraturan pembatalan 

keberangkatan Jemaah haji tahun 2021, kegiatan yang awalnya dilaksanakan tatap muka berubah 

daring dan pengendalian vektor tidak dapat dilakukan sesuai target karena pelaksanaannya berdasarkan 

hasil survei vektor . 

Gambaran capaian kinerja diatas dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam perencanaan tahun 

yang akan datang dan bahan koreksi untuk lebih cermat lagi dalam hal menetapkan target indikator 

kinerja agar lebih proporsional. Laporan kinerja ini juga diharapkan sebagai bahan untuk lebih 

meningkatkan penggunaan anggaran, apabila sudah terdapat kolaborasi kegiatan yang sama, maka 

anggaran bisa digunakan untuk inovasi lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. VISI DAN MISI 

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 mempengaruhi 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. 

Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimana peningkatan kualitas 

manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, 

terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. 

Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur 

Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, 

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 

Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, 

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan 

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya  dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan. 

Kementerian Kesehatan  melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 pada 

rencana strategis 2020 – 2024  memiliki 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 

membangunan karakter.  

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur 

ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi 

Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka 

stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan 

kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. 
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B. LATAR BELAKANG 

Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palangka Raya merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanat bagi KKP seperti 

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun  2014  tentang  

Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan  Menteri  Negara  PAN  

dan  RB  Nomor 53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  

dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  laporan kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan penyusunan laporan 

kinerja KKP Kelas III Palangka Raya tahun 2021.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah  sesuai pasal 5 dan 

lampiran II peraturan tersebut adalah laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah unit pelaksana teknis yang tugas 

pokok dan fungsinya untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit dan berada diawah 

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit juga memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja setiap tahun. 

Rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah 

merupakan penjabaran dari rencana aksi program unit utama dalam rangka menunjang pembangunan 

kesehatan yang optimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 

Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki tujuan Peningkatan  

Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.  

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 khususnya pada Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dapat diukur dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana akan disampaikan dalam laporan kinerja ini. 

 

C. ISU STRATEGIS 

Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan 

penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah 

naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat umur harapan 

hidup (UHH) saat lahir di Indonesia sebesar 71,47 tahun pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,57 
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tahun (sumber: https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-

lahir-uhh-.html). 

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 

271.066.366 jiwa yang terdiri atas 136.142.501 jiwa penduduk laki-laki dan 134.923.865 jiwa 

penduduk perempuan. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019-

2020 dari 3,06 juta per tahun menjadi 2,99 juta per tahun. Angka Beban Ketergantungan penduduk 

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 46,79%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang 

produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 47 orang yang 

tidak produktif.  

Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau 

mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan 

masyarakat. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat 

dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit 

tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu. 

Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di Dunia setelah India. 

Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019. Meskipun terjadi 

penurunan kasus baru TB, tetapi tidak cukup cepat untuk mencapai target Strategi END TB tahun 

2020, yaitu pengurangan kasus TB sebesar 20% antara tahun 2015 – 2020. Pada tahun 2015 – 2019 

penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 9% (WHO, Global Tuberculosis Report, 2020).  

Begitu juga dengan kematian akibat TB, jumlah kematian pada tahun 2019 sebesar 1,4 juta. Secara 

global kematian akibat TB per tahun menurun secara global, tetapi tidak mencapai target Strategi 

END TB tahun 2020 sebesar 35% antara tahun 2015 – 2020. Jumlah kematian kumulatif antara 

tahun 2015 – 2019 sebesar 14%, yaitu kurang dari setengah dari target yang ditentukan (WHO, 

Global Tuberculosis Report, 2020). Pengendalian penyakit menular TB, HIV, malaria dan penyakit 

menular akibat vektor masih terus menerus dilakukan, selain itu penyakit tidak menular juga menjadi 

penyumbang angka kesakitan dan kematian yang besar. 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi 

mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab 

terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang 

maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti 

diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat, meningkatnya urbanisasi, terjadinya perubahan iklim dan transisi pekerjaaan serta 

kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pola hidup sedentary di masyarakat dan berdampak 
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pada timbulnya beban ganda akibat PTM dan penyakit infeksi emerging. Gambaran beban ganda 

semakin terlihat nyata saat masa pandemi Covid-19 ini. 

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam 

bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), 

kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging 

diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait 

kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), khususnya dalam 

menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. 

Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat 

dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat 

dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar 

negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya tahun 2008-

2028. Dalam rangka pembangunan bidang kesehatan terdapat isu-isu strategis yang dihadapi adalah: 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan kewaspadaan 

masyarakat untuk menjaga kualitas air dan udara sehingga tetap berkualitas layak masih 

rendah. Kualitas udara akan sangat terganggu pada saat musim kemarau sebagai akibat 

adanya pembakaran dan kebakaran lahan yang berdampak pada mewabahnya penyakit 

ISPA. 

2. Kualitas sanitasi lingkungan yang bervariasi antara permukiman diperkotaan dan pedesaan 

dan antara lingkungan permukiman tertata dan terencana dengan baik dengan kawasan padat 

penduduk dengan keadaan relatif tidak tertata dan terencana dengan baik digambarkan dari 

prasarana pembuangan limbah. 

3. Jangkauan pelayanan kesehatan yang relatif masih terbatas terutama pada daerah 

perdesaan/luar pusat kota palangka raya. 

4. Kendala sosial ekonomi masih menjadi permasalahan bagi sebagian penduduk terutama 

diperdesaan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

5.  Rasio tenaga kesehatan yang masih relatif kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk 

dan luasnya wilayah yang memerlukan pelayanan kesehatan. 

 

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit 

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamatan terhadap penyakit baru 
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dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di 

wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kekarantinaan; 

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

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

negara; 

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

kembali; 

5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia; 

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

dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional; 

7. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan 

bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan 

perpindahan penduduk; 

8. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja; 

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan 

dokumen kesehatan OMKABA impor; 

10. Pelaksanaan 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 di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara; 

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

batas darat negara; 

14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan 

pelabuhan; 

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

negara; 

16. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

17. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 yang merupakan pembaharuan 

dari Peraturan Menteri Keehatan nomor 77 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal 
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keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, 

bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, KKP menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; 

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, 

orang, barang, dan/atau lingkungan; 

3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, 

orang, barang, dan/atau lingkungan; 

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, 

barang, dan/atau lingkungan; 

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; 

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; 

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; 

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan 

9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan 

11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 

E. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas dilaksanakan oleh struktur 

organisasi yang terdiri atas:  

a. Sub Bagian Administrasi Umum  

Melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, 

urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan 

kerumahtanggaan. 

b. Instalasi 

Merupakan fasilitas penunjang peyelenggaraaan operasional Kantor Kesehatan Pelabuhan dan 

penunjang administrasi. 

c.  Wilayah Kerja 

Merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat 

negara, yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesehatan 

Pelabuhan. 

d.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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Struktur Organisasi 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Palangka Raya Berdasarkan  

Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 

 

F. SUMBER DAYA  

1. Sumber Daya Manusia 

Kekuatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya berjumlah 41 orang, 

yang terdiri dari Kepala Kantor 1 orang, pada unit kerja sub bagian administrasi umum (ADUM) 

10 orang, substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi (PKSE) 10 orang dan 

pada substansi pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah (PRL-KLW) 20 

orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 41 orang pegawai yang terdiri dari 2 orang 

struktural, 30 orang tenaga teknis dan 9 orang tenaga non teknis. 

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya sebagai pelaksana program/kegiatan dengan latar belakang pendidikan S2 berjumlah 5 

orang, S1 berjumlah 16 orang, D3 sebanyak 17 orang, dan D1 sebanyak 1 orang dan SLTA 

sederajat baik teknis dan non teknis berjumlah 2 orang. Rincian jumlah Pegawai PNS sebagai 

berikut : 

a. Menurut Jabatan 

 Jabatan Struktural  :   2 Orang 

 Jabatan Fungsional (JF)  :   23 Orang 

 Jabatan Pelaksana (JP)  :   16 Orang 

b. Tingkat dan Jenis Pendidikan 

 Strata 2 (S2) Kesehatan Masyarakat : 5 Orang  

 Strata 1 (S1)  : 16 Orang, terdiri dari : 

- S1 Kedokteran Umum  : 2 Orang 

- S1 Kesehatan Masyarakat  : 9 Orang 



 

 

LAPORAN KINERJA KKP KELAS III PALANGKA RAYA TAHUN 2021 8 

 

- S1 Administrasi Negara  : 2 Orang 

- S1 Ekonomi Manajemen  : 2 Orang 

- S1 Keperawatan + Ners  : 1 Orang  

 Diploma 3 (DIII)  : 17 Orang, terdiri dari : 

- D-III Keperawatan  : 9 Orang 

- D-III Kesehatan Lingkungan  : 5 Orang 

- D-III Analis Kesehatan  : 1 Orang 

- D-III Akutansi                          : 1 Orang 

- D-III Manajemen Informatika   : 1 Orang 

 D-I Kesehatan Sanitasi  : 1 Orang 

 SMK Akuntansi  : 1 Orang 

 STM   : 1 Orang 

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Dalam menjalankan program/kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya ditunjang oleh beberapa sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM). Sarana dan 

prasarana pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya secara umum keadaannya 

masih dirasa kurang memadai, terutama ketersediaan gedung/kantor milik sendiri untuk wilker 

Kelanis dan Pegatan dan fasilitas pendukungnya belum tersedia, demikian juga untuk 

gedung/kantor wilker Pulang Pisau status tanah milik Pelindo-III Cabang Banjarmasin Kawasan 

Pulang Pisau. Sarana dan prasarana yang lain, seperti peralatan teknis maupun non teknis serta 

peralatan fungsional lainnya sudah tersedia, walapun masih belum memadai dan dimasa 

mendatang secara bertahap akan dipenuhi. Secara umum sarana dan prasarana yang ada adalah 

sebagai berikut :   

a. Sarana 

 Gedung kantor induk :  

Terdapat satu buah gedung kantor induk yang terletak di Jalan Adonis Samad Kelurahan 

Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 

 Gedung dan tanah kantor wilker :  

1) Gedung wilker Pulang Pisau yang terletak di Jalan Samudera No. 13 Kecamatan 

Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah status milik KKP 

Kelas III Palangka Raya, sedangkan tanah wilker Pulang Pisau status sewa milik 

PT. Pelindo; 

2) Gedung dan tanah wilker Kelanis yang terletak di Rangga Ilung Kabupaten 

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah status sewa; 

3) Gedung dan tanah wilker Kuala Kapuas terletak di di Jalan Meranti No. 4 

Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi 

Kalimantan Tengah status sewa. 
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b. Prasarana 

 Kendaraan operasional  

Jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Jumlah Kendaraan Bermotor KKP III Palangka Raya sampai Tahun 2021 

 

 
 

 Sarana pendukung lainnya untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi. 
 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada dasarnya laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 

2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja tersebut akan 

dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan 

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahunan memungkinkan 

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

Berdasarkan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagai berikut. 

 

No Jenis Kendaraan No. Pol Lokasi Ket

A. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 DAN SPEED BOAT

1 Suzuki APV GL (Ambulance) KH 1504 JU Wilker Kuala Kapuas -

2 Suzuki APV SGX KH 1505 JU Kantor Induk -

3 Mobil Mitsubishi Pick Up KH 8693 AW Kantor Induk -

4 Nissan Xtrail KH 1693 AU Kantor Induk -

5 Ambulance Hyundai Star Mover KH 9016 AW Kantor Induk -

6 Ambulance Hyundai Star Mover KH 9015 AW Bandara Tjilik Riwut -

7 Ambulance Toyota Kijang Innova KH 9022 AW Wilker Pulang Pisau -

8 Toyota Kijang Innova Venturer KH 1797 AU Kantor Induk -

9 Speed Boat Yamaha - Wilker Kelanis Kondisi rusak berat telah 

dihentikan operasionalnya, 

dalam proses penghapusan

10 Toyota Kijang Inova G. M/T KH 50 JU Wilker Pulang Pisau Kondisi rusak berat telah 

dihentikan operasionalnya, 

dalam proses penghapusan

11 Toyota Kijang Pick Up KH 8010 JW KKP Induk Kondisi rusak berat telah 

dihentikan operasionalnya, 

dalam proses penghapusan

B. KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

1 Yamaha Jupiter MX CW KH 2188 JY Wilker Kelanis Kondisi Rusak Berat

2 Honda Revo 110 KH 2372 JY KKP Induk -

3 Honda Revo 110 KH 2373 JY Wilker Pulang Pisau -

4 Honda Revo 110 KH 2374 JY KKP Induk -

5 Honda Vario KH 2890 TY KKP Induk -

6 Honda Vario KH 2891 TY KKP Induk -

7 Honda Vario KH 2892 TY KKP Induk -

8 Honda Vario KH 2893 TY KKP Induk -

9 Yamaha Jupiter MX CW KH 2187 JY Wilker Pulang Pisau Proses penghapusan
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pada bagian ini disajikan uraian kegiatan, sasaran dari indikator yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis dan tingkat pencapaiannya. Di samping itu, disebutkan pula kendala dan langkah-

langkah antisipasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Terdiri dari : 

A. Visi dan Misi 

B. Latar Belakang 

C. Isu Strategis 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

E. Struktur Organisasi 

F. Sumber Daya 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II.  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan tentang  ringkasan/ikhtisar  perjanjian kinerja, meliput Rencana 

Strategis dan Rencana Kinerja tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya, termasuk uraian indikator dan target kegiatan 

A. Perencanaan Kinerja 

B. Perjanjian Kinerja 

BAB III.   AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis organisasi sesuai denganhasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis per indikator: 

a. Definisi Operasional 

b. Rumus/cara perhitungan 

c. Capaian indikator 

1) Membandingkan antara terget dan realisasi kinerja tahun ini 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir 

3) Membandingkan antara realisasi konerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator/analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 
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e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

g. Pemecahan masalah/atau alternatif solusi yang telah dilakukan 

h. Efisiensi penggunaan sumber saya  

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Realisasi anggaran diuraikan antara lain :  

1. Realisasi per masing-masing indikator 

2. Realisasi per layanan klasifikasi rincian output 

3. Penjelasan realisasi yang tidak mencapai target 

 

BAB IV.  PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkakan kinerjanya. 

A. Kesimpulan, merupakan simpulan dari laporan kinerja yang telah disusun 

B. Tindak lanjut, berisi upaya-upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan oleh satker untuk 

mencapai target. 
 

Lampiran : 
 

1. Perjanjian kinerja 

2. Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020 - 2024 yang telah dilakukan revisi hingga terakhir 

berada pada RAK revisi 2 tahun 2020 – 2024. Berisikan tentang gambaran kegiatan yang diharapkan 

dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, termasuk di dalamnya untuk mendukung visi dan misi Presiden 

Republik Indonesia, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi melalui realisasi 

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam 

bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, 

kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta 

pengendalian dampak risiko lingkungan.  Tugas pokok dan fungsi KKP tercantum dalam peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, kemudian diperberharui melalui peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

 

A.  PERENCANAAN KINERJA 

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

yang telah di revisi mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan yang 

melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sehat, 

Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut, 

maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 –2024 yaitu: 

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

d. Mencapai lingkungan hidup yangberkecukupan; 

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih,efektif, dan terpercaya; 

i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yang telah 

direvisi merupakan salah satu pendukung Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit tahun 2020-2024 yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan berisi upaya pembangunan bidang kesehatan yang disusun dan dijabarkan dalam 

bentuk program, kegiatan, target, indikator termasuk kerangka regulasi dan kerangka 
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pendanaanya, yang menjadi pedoman sekaligus arah bagi seluruh unit utama di lingkungan 

Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 

a. Tujuan 

Tujuan startegis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024 adalah : 

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 kesehatan; 

5) Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif. 

Sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan, dan untuk menunjang Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu terselenggaranya pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung 

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka tujuan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah Peningkatan Pelayanan Kekarantinaan 

di Pintu Masuk Negara dan Wilayah  melalui : 

1) Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan. 

2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik dan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 

3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit. 

b. Sasaran Strategis 

Renstra Kemenkes yang diperkuat dengan beberapa sasaran lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Ditjen P2P. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian 

penyakit pada akhir tahun 2024 yang ditandai dengan: 

1) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan 

pendekatan faktor risiko, dengan indikator sasaran strategis : 

a) Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pd tahun 2024; 

b) Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pd tahun 2024; 

c) Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kab/kota; 

d) Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95%; 

e) Meningkatnya Kab/Kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM. 

2) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran 

strategis yaitu Persentase kab/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan 

pengendalian KKM. 
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sasaran strategis kegiatan dalam mencapai tujuan strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Palangka Raya ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan 

kekarantinaan kesehatan melalui pengendalian faktor resiko penyakit di pintu masuk 

mencapai 100%, melalui sasaran strategis yang terinci sebagai berikut : 

1) Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar 

biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk 

mencegah terjadinya KLB; 

2) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic dan 

menurunnya penyakit menular langsung; 

3) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

program pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Rencana jangka menengah satker seperti yang tercantum dalam dokumen RAK revisi 2 

2020 – 2024 ada beberapa indikator yang mengalami perubahan dari 2020 ke 2021 yaitu 

untuk rincian pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan 

ada perubahan pada rincian subindikatornya apabila tidak ada target pada tahun 2020 berarti 

tidak termasuk di tahun 2020, apabila tidak ada pada tahun berikutnya yaitu 2021, 2022, 

2023, 2024 berarti tidak termasuk pada tahun tersebut. Pada IKK  nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 nilai IKPA mengalami relaksasi sehingga indikator 

ini diganti menjadi pelaksanaan kepatuhan laporan keuangan. 

 

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2020 - 2024 

NO IKK 

DEFINISI 

OPERASIONAL 

(DO) 

CARA 

PERHITUNG

AN 

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Jumlah 

pemeriksaan 

orang, alat 

angkut, barang 

dan lingkungan 

Jumlah 

pemeriksaan 

penafisan orang, 

alat angkut, barang 

dan lingkungan 

yang dilakukan   

  335.153 519.663 537.844 561.521 589.786 

    
Pemeriksaan/Penapi

san Orang 

Jumlah 

pemeriksaan 

penumpang 

kedatangan 

yang diperiksa 

suhu dan E-

HAC ( bandara 

dan pelabuhan) 

160.000 168.000 176.400 185.220 194.481 

      

jumlah 

pemeriksaan 

penumpang 

keberangkatan   

- 212.141 222.748 233.885 245.580 
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Pemeriksaan 

vaksinasi 

(umroh, Haji, 

Covid) 

- 15.025 7.620 2.482 2.730 

      
Skrining (TB, 

HIV) 
- 725 1.000 1.000 1.000 

      
Penjamah 

makanan  
- 5 25 25 25 

      ICV dan SIAOS - 25 120 2.482 2.730 

    alat angkut PHQC 15.015 16.178 16.987 17.837 18.729 

      SSCEC - 728 764 802 842 

      COP - 3 5 6 7 

      SP3K - 417 432 447 458 

      
HEALTH 

BOOK 
- 300 330 360 390 

      GENDEC - 0 0 0 0 

    Barang  

Jumlah sertifikat 

ijin angkut 

jenazah  melalui 

bandara 

120 126 132 139 146 

      

barang 

penumpang 

SITUS 

160.000 - - - - 

      OMKABA 0 0 0 0 0 

    Lingkungan 
TTU, TPM,  

Pemeriksaan air 
18 174 174 174 174 

2 

Persentase faktor 

resiko yang 

dikendalikan pada 

orang, alat 

angkut, barang 

dan lingkungan 

Faktor risiko yang 

dikendalikan 

berdasarkan temuan 

pada indikator no.1 

  100% 95% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang 

dikendalikan pada 

orang  

jumlah pada 

orang yg 

dikendalikan : 

laik terbang, 

SIMOS, positif 

TB/HIV, 

notifikasi atau 

rujukan pada 

pemeriksaan 

orang 

90% 95% 95% 95% 95% 
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Faktor risiko yang 

dikendalikan pada 

barang  

Jumlah 

pengendalian 

pada barang 

yang belum 

memenuhi 

syarat kemudian 

dikendalikan 

terlebih dulu 

baru memenuhi 

syarat 

90% 95% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang 

dikendalikan pada 

alat angkut 

Jumlah 

pengendalian 

pada alat angkut 

yang belum 

memenuhi 

syarat kemudian 

dikendalikan 

terlebih dulu 

baru memenuhi 

syarat 

90% 95% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang 

dikendalikan pada 

lingkungan  (TTU, 

TPM) 

Jumlah 

pengendalian 

pada lingkungan 

yang belum 

memenuhi 

syarat kemudian 

dikendalikan 

terlebih dulu 

baru memenuhi 

syarat 

90% 95% 95% 95% 95% 

3 

Indeks 

pengendalian 

faktor risiko di 

pintu masuk 

negara 

Didapat 

penghitungan rata-

rata beberapa 

capaian yang 

berdasarkan pintu  

masuk (point of 

entry) 

  90% 90% 90% 90% 90% 

Kelengkapan data 

surveilans   

Kelengkapan 

data surveilans 

untuk 

mendapatkan 

persentase target 

pada data 

surveilans 

dihitung dari 

jumlah 

surveilans 

wilayah (48), 

surveilans 

kedatangan 

penumpang 

(12), surveilans 

situasi khusus 

(6) 

85% 66 66 66 66 
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Jumlah sinyal SKD 

KLB dan bencana  

yang direspon 

kurang dari 24 jam  

laporan PE 1 100% 100% 100% 100% 

Penyusunan 

rencana kontigensi 

Penyusunan 

dokumen 

renkon yang 

baru dan revisi 

dokumen 

renkon 

berdasarkan 

pintu masuk 

negara 

1 0 1 1 1 

Indeks pinjal ≤ 1 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

HI perimeter = 0 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

Tidak ditemukan 

larva anopheles 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

kepadatan kecoa 

rendah 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

kepadatan lalat < 2 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

TTU memenuhi 

syarat  

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 
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TPM laik hygiene 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

Kualitas air bersih 

memenuhi syarat 

kesehatan 

cantumkan nilai 

absolut sebagai 

baseline data, 

walaupun hasil 

akhir target 

adalah jumlah 

pintu masuk 

4 4 4 4 4 

4 
Nilai kinerja 

anggaran 
E Monev DJA 

Nilai 

berdasarkan dari 

masukan data 

daring melalui 

http://monev.an

ggaran.kemenke

u.go.id/smart/ 

dilakukan oleh 

petugas monev 

setiap bulan. 

Akan muncul 

nilai kinerja 

anggaran setiap 

bulan, target 

adalah nilai 

kinerja anggaran 

80 dapat dicapai 

pada akhir tahun 

anggaran. 

80 83 84 85 86 

5 

Nilai indikator 

kinerja 

pelaksanaan 

anggaran/ nilai 

kepatuhan laporan 

keuangan (2020) 

nilai IKPA melalui 

OM SPAN 

nilai 

berdasarkan 

kinerja anggaran 

melalui IKPA, 

didapat setiap 

bulan melalui 

OM SPAN 

80 93,00 93,00 94,00 94,00 

6 

Kinerja 

implementasi 

WBK Satker 

Dinilai dari self 

Assesment 

Satker 

melaksanakan 

penilaian, 

difasilitasi oleh 

inspektorat 

jenderal 

Kemenkes 

secara daring 

melalui website 

SIPINAL. 

Melalui tim 

penilai internal 

dari Itjen 

Kemenkes akan 

melakukan 

penilaian 

terhadap satuan 

kerja. 

70 75 76 77 78 
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7 

Persentase 

peningkatan 

kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL 

ASN yang 

mendapatkan 

peningkatan 

kapasitas sebanyak 

20 JPL dalam kurun 

waktu 1 (satu) 

tahun* 

Menghitung JPL 

dari diklat, 

workshop, 

pendidikan yang 

diikuti oleh 

pegawai melalui 

sertifikat dan 

materi yang 

diperoleh 

45% 80% 80% 80% 80% 

 

c. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya (resources) yang ada  dengan menentukan 

skala prioritas. Adapun berbagai cara yang bisa dilakukan meliputi :  

1) Memperbaiki manajemen program 

Manajemen program merupakan bagian penting agar aktifitas Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya bisa berjalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

sudah dibuat. Adapun upaya yang dilakukan berupa menyusun rencana kerja secara 

sistematis dan berkelanjutan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing standar 

prosedur operasional sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 

Peningkatan kualitas SDM dalam hal pengetahuan dan ketrampilan serta penambahan 

jumlah pegawai agar profesionalitas pegawai mampu menjawab tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. 

3) Melengkapi sarana dan prasarana  

Kelengkapan sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kelancaran dan 

keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan sasaran strategis dan untuk 

menunjang pelaksanaan tupoksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.  

4) Meningkatkan upaya kekarantinaan dan surveilans epidemiologi 

Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi merupakan langkah 

terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular potensial wabah (PHEIC). 

Upaya pengendalian karantina yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan lalu 

lintas alat angkut (kapal dan pesawat) serta pengamatan ABK dan penumpang sebagai 

upaya penemuan dan tata laksana penderita. Surveilans epidemiologi juga dilakukan 

terhadap alat angkut/barang/orang serta masyarakat sekitar pelabuhan/bandara. Hasil dari 

dari surveilans epidemiologi akan menjadi informasi untuk bahan pengambilan keputusan 

dan perencanaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya terhadap 

permasalahan kesehatan. 
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5) Peningkatan layanan upaya kesehatan dan lintas wilayah 

Peningkatan layanan upaya kesehatan dan lintas wilayah pada Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada akhirnya bermuara agar masyarakat puas dan 

terlayani dengan optimal. Bentuk pelayanan seperti vaksinasi international, pengawasan 

obat dan P3K, pengangkutan orang sakit dan jenazah dan pelayanan penyelenggaraan 

kesehatan haji. 

6) Meningkatkan upaya pengendalian risiko lingkungan 

Meningkatnya upaya pengendalian risiko agar lingkungan yang ada di bandara/ 

pelabuhan agar tidak berpotensi untuk menjadi tempat vektor penyakit serta  lingkungan 

bandara/pelabuhan sesuai syarat kesehatan. Adapun kegiatannya berupa pengendalian 

vektor dan pengawasan sanitasi lingkungan. 

7) Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi terkait baik lintas program 

maupun lintas sektor seperti dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, 

Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), 

Angkasa Pura II, Kanwil Kementerian Agama, Imigrasi, dan Bea cukai serta instansi 

terkait lainnya yang menunjang tupoksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya. 

2. Rencana Kinerja Tahunan  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) 

tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 

1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2021 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya  

NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET  

1 Terselenggaranya 

pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk 

negara 

1 

 

 

 

 

 

 

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 519.663 

pemeriksaan orang :   

jumlah penumpang kedatangan pesawat dan kapal 273.816 

jumlah pemeriksaan penumpang keberangkatan  212.141 

Pemeriksaan vaksinasi (umroh, Haji, Covid)  15.025 

skrining TB/HIV/Penjamah makanan 730 

SIAOS/ICV 25 

  

  

  

pemeriksaan alat angkut:   

PHQC 16.178 
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SSCEC 728 

COP 3 

SP3K 417 

HEALTH BOOK 300 

GENDEC 0 

pemeriksaan barang:   

Jumlah sertifikat ijin angkut jenazah  melalui bandara 126 

OMKABA 0 

pemeriksaan lingkungan   

TTU/TPM/Pemeriksaan air 174 

2 

 

 

 

 

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada orang  95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada barang  95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut 95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan  (TTU, 

TPM) 
95% 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk 

negara 

90% 

Kelengkapan data surveilans   66 

Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana  yang direspon 

kurang dari 24 jam  
100% 

Penyusunan rencana kontigensi 0 

Indeks pinjal ≤ 1 4 

HI perimeter = 0 4 

Tidak ditemukan larva anopheles 4 

kepadatan kecoa rendah 4 

kepadatan lalat < 2 4 

TTU memenuhi syarat  4 

TPM laik hygiene 4 

Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 4 

2 Meningkatnya 

dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program Pencegahan 

dan Pengendalian 

4 Nilai kinerja anggaran 83 

  

nilai pada e-monev SMART DJA 

5 

 
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran  93% 

nilai IKPA dari OM SPAN 
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Penyakit 6 

 
Kinerja implementasi WBK Satker 75 

nilai self-assesment WBK 

7 

 
Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL 

80% 

jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas  

 

B.  PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kerja antara Kepala Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Palangkaraya dengan unit utama Direktur Jenderal Pencegahan dan Pegendalian Penyakit 

Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2021. Isi perjanjian kinerja berupa RKT tahun anggaran 

2021 serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan jumlah nominal 

anggaran sebesar Rp. 9.207.494.000,- Adapun bentuk perjanjian kerjanya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya  

NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET 

1 Terselenggaranya 

pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan 

519.663 

2 Persentase faktor risiko yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 

95% 

3 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk negara 

90% 

2 Meningkatnya dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya pada Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

4 Nilai kinerja anggaran 83 

5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan 

anggaran 

93 

6 Kinerja implementasi WBK Satker 75 

7 Persentase peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL 

80% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja 

yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui 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 III Palangka Raya dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun periode Januari-Desember 2021.  

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi 

capaian dengan rencana tingkat capaian  target pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran 

tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja 

tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam 

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

direncanakan dapat lebih berhasil-guna dan berdaya-guna.  

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak 

internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja. 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Palangka Raya dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

sasaran strategis kegiatan dalam mencapai tujuan strategis, yaitu meningkatknya pelayanan 

kekarantinaan kesehatan melalui pengendalian faktor resiko penyakit di pintu masuk mencapai 

100%, melalui sasaran strategis yang terinci sebagai berikut : 1) Kabupaten/Kota yang melakukan 

pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon 

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB. 2) Meningkatnya 

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic dan menurunnya penyakit 

menular langsung. 3) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Berdasarkan sasaran strategis kegiatan diatas, untuk mencapainya dibuat indikator kinerja 

kegiatan (IKK) satker sebagai berikut : 

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

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

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara; 

4. Nilai kinerja anggaran; 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran; 

6. Kinerja implementasi WBK Satker; 
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7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

Target dan realisasi kinerja tahun 2021 dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator 

satker untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 

dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dapat melaksanakan tugas utama yang 

menjadi tanggung jawab unit organisasi. Terdapat 7 (tujuh) IKK untuk KKP Kelas III Palangka 

Raya yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Dari 

Matriks pencapaian dan realisasi kinerja per indikator tahun 2021 dengan pencapaian rata-

rata untuk 7 indikator adalah 107,22%,  sebanyak 6 (enam) indikator capaian melebihi 100%, 

terdapat  1 (satu) indikator dibawah capaian 100 %, secara garis besar 85,71%  IKK telah mencapai 

target. untuk data lebih rinci bisa dilihat pada lampiran 1. Untuk mendapatkan data realisasi 

capaian IKK diperlukan cara perhitungan untuk menilai pencapaian dengan target untuk cara 

perhitungan lebih rinci terdapat  pada lampiran 2  matriks Perhitungan Pencapaian Kinerja Tahun 

2021. Pada lampiran tersebut diberikan cara pehitungan seperti cara mendapatkan capaian realisasi 

jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah dengan cara membagi 

capaian realisasi jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2021 

dengan target Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2021 

kemudian dikali 100 % (seratus persen). Untuk semua indikator sudah dilengkapi dengan cara 

perhitungan terdapat keterangan rinci pada lampiran 2. Adapun uraian kinerja dari masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan  

Kegiatan pada indikator jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan, indikator ini terdiri dari 4 sub-indikator yang memiliki definisi operasional, cara 

hitung, dan analisis capaian dan target untuk 4 sub-indikator yang ditentukan oleh satuan kerja. 

a. Definisi Operasional 

jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam periode 

satu tahun. Dengan rincian definisi operasional yang berbeda untuk setiap sub-indikator 

sebagai berikut : 

1) Jumlah Pemeriksaan/Penapisan Orang  

Pemeriksaan/Penapisan orang terdiri dari Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan 

Penumpang di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Jumlah Kedatangan 

Penumpang/ABK Kapal di Pelabuhan, pemeriksaan orang dalam rangka penerbitan 

Sertifikat Izin Angkut Orang Sakit, Vaksinasi bagi Jemaah Haji/Umroh dan Covid-

19, serta Deteksi Dini TB dan HIV pada tahun 2021. 

2) Pemeriksaan alat angkut (kapal dan dokumen Kesehatan kapal yang diterbitkan) 

Pemeriksaan kapal adalah pemeriksaan kesehatan kapal yang dilakukan pada saat 

kapal datang dan pada saat berangkat dari suatu pelabuhan dan akan diberikan 

dokumen Kesehatan kapal meliputi PHQC (Port Health Quarantine Clereance) / Izin 
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berlayar setelah kapal dinyatakan sehat dan memenuhi semua persyaratan kesehatan 

kapal, SSCEC (ship sanitation control exemption certificate), COP (certificate of 

pratique)/Izin karantina, SP3K (sertifikat P3K), Health book, GENDEC (general 

declaration) yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya. 

3) Sertifikat izin angkut jenazah 

Pemeriksaan jenazah yang akan diberangkatkan melalui bandara Tjilik Riwut 

Palangkaraya yang telah memenuhi persyaratan administratif dan pemetian dan 

dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan sehingga dapat diterbitkan sertifikat ijin 

angkut jenazah melalui bandara.  

4) STTU (TTU, TPM, pemeriksaan air) 

Pemeriksaan Sanitasi pada TTU (tempat-tempat umum), TPM (Tempat 

penyenlenggaran makanan) dan pemeriksaan air yang dilakukan di wilayah 

pelabuhan/bandara selama tahun 2021. 

b. Rumus/Cara Perhitungan 

Indikator pada jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan terdiri dari 

4 kegiatan. Untuk cara hitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. 

Cara hitung Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan 

No Cara hitung Target Catatan Cara hitung 

1 Pemeriksaan/Penapi

san Orang 

501.717 

 

Angka 

absolut 

Jumlah pemeriksaan orang/penumpang/ABK 

kedatangan dan keberangkatan di 

Bandara/Pelabuhan, Pemeriksaan izin angkut 

orang sakit, Vaksinasi umroh/haji/covid-19, 

skrining TB dan HIV. 

2 Alat Angkut 17.626 Angka 

absolut 

Jumlah pemeriksaan kapal dan dokumen 

Kesehatan (PHQC, SSCEC, COP, SP3K, 

Health book, GENDEC) yang diterbitkan 

3 Barang  126 Angka 

absolut 

Jumlah Sertifikat ijin angkut jenazah melalui 

bandara   

4 Lingkungan  174 Angka 

absolut 

Jumlah objek pemeriksaan TTU, TPM, dan 

pemeriksaan air yang dilakukan petugas 

 TOTAL 519.663   

 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator Jumlah pemeriksaan Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan 

Tahun 2021 adalah 551.724 (106,17%). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai indikator ini adalah sebagai berikut : 
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a) Pemeriksaan/penapisan orang/penumpang  

Capaian kegiatan pemeriksaan orang/penumpang/ABK di Bandara Tjilik Riwut 

dan Pelabuhan (kedatangan dan keberangkatan), Surat Izin Angkut Orang Sakit, 

Vaksinasi Jemaah Haji/Umroh dan Covid-19, serta Skrining Deteksi Dini TB dan 

HIV Tahun 2021 sebanyak 532.847 orang atau 106%% dari target Tahun 2021 

yaitu 501.717 orang yang diperiksa oleh KKP Kelas III Palangka Raya di 

Bandara Tjilik Riwut dan semua Pelabuhan di wilayah kerja. 

b) Jumlah pemeriksaan alat angkut (kapal) dan dokumen Kesehatan yang 

diterbitkan  

Capaian penerbitan dokumen kesehatan kapal (Tahun 2021 sebesar 18.558 

dokumen atau 105,29% dari target Tahun 2021 yaitu 17.626 dokumen yang 

diperiksa oleh KKP Kelas III Palangka Raya 

c) Barang  

Capaian penerbitan sertifikat ijin angkut jenazah Tahun 2021 sebesar   148 

dokumen atau 117,46% dari target Tahun 2021 yaitu 126 jenazah yang diperiksa 

dan diterbitkan ijin angkut oleh KKP Kelas III Palangka Raya.  

d) Lingkungan  

Akumulasi  pemeriksaan lingkungan yang dilakukan pada tahun 2021 telah 

dilakukan 174 objek pengawasan pemeriksaan TTU, TPM, Pemeriksaan air rutin 

di 4 (empat) wilayah kerja beserta situasi khusus. Dari target 174 objek 

pemeriksaa telah tercapai 174 objek pemeriksaan TTU yang diawasi, yang 

artinya kegiatan ini telah tercapai 100%. 

Tabel 6 

Capaian Indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat angkut, Barang dan 

Lingkungan Tahun 2021 
 

Indikator 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

Pemeriksaan orang 501.737 532.847 106,20 % 

Alat Angkut  17.626 18.558 105,29 % 

Barang  126 145 115% 

Lingkungan  174 174 100% 

 519.663 551.724 106,17% 

 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir 

Dalam membandingkan capaian indikator tahun 2021 dengan tahun-tahun 

sebelumnya bahwa ada beberapa sub indikator yang tidak dapat dibandingkan karena 

tahun sebelumnya tidak terdapat acuan target pada beberapa sub indikator dan tidak 
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masuk dalam perjanjian kinerja Kepala Kantor. Untuk melihat perbandingan capaian 

tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat tabel di bawah ini. 

Tabel 7 

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan dalam 5 tahun (2017 – 2021) 

IKK 

Capaian Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah 

pemeriksaan/ 

penapisan orang 
- 468.128 - 460.979 - 418.592 160.000 260.777 501.737 

 

532.847 

% capaian - - - 131,46 % 106,20 % 

Jumlah 

pemeriksaan 

alat angkut dan 

dokumen 

kesehatan yang 

diterbitkan 

14.531 14.474 14.300 15.881 15.015 16.967 15.015 15.408 17.626 18.558 

% capaian 99,61 111,05 113,22 102,62 % 105,29 % 

      

Jumlah 

pemeriksaan 

barang  - 166 - 173 120 157 120 120 126 145 

% capaian - - - 100 % 115 % 

      

Jumlah 

Pemeriksaan 

lingkungan 

- 261 - 212 - 110 18 26 174 174 

% capaian - - - 144,44 % 100% 

 

3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2020 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah, dibandingkan target 

tahun 2021 dan 2022 capaian tahun 2021 telah mencapai target. Jika dibandingkan 

dengan target 2023 dan 2024 masih dibawah target. 
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Tabel 8 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

  
 

4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Untuk indikator jumlah target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

merupakan pendukung bagi sasaran strategis pada tingkat indikator kinerja kegiatan 

Ditjen P2P untuk Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 

sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Pada tingkat nasional Kementerian Kesehatan 

mendukung indikator kinerja program dan indikator sasaran strategis  Persentase 

kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian 

KKM sebesar 86%. 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator jumlah target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

perbandingan satker lain yaitu KKP Kelas III Sampit. Capaian KKP Kelas III 

Palangka Raya adalah 106,17% dan KKP Kelas III Sampit 100,10%. Capaian KKP 

Sampit lebih rendah dibandingkan KKP Palangka Raya. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian faktor risiko pada 

orang, alat angkut barang dan lingkungan adalah sebagai berikut :  

1) Pelaksanaan output/keluaran pada dokumen anggaran berupa layanan pengendalian 

faktor risiko lingkungan dan layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus 

dan kejadian luar biasa 

2) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada orang : melaksanakan surveilans 

Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara dan pelabuhan, meliputi 

validasi hasil test covid-19, pemeriksaan suhu dan pemeriksaan  e-HAC dan HAC 

manual, pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit, 

Sub-Indikator pada 

IKK 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Kegiatan pada indikator 

jumlah pemeriksaan 

penapisan orang 

160.000 210.328 501.737 532.847 519.020 541.756 569.041 

Pemeriksaan kapal dan 

penerbitan dokumen 

kesehatan untuk alat 

angkut 

15.015 15.408 17.626 18.558 16.987 17.837 

 

18.729 

 

Jumlah sertifikat ijin 

angkut jenazah  
120 120 126 145 132 139 146 

Pemeriksaan lingkungan 

yang dilakukan 
18 26 174 174 174 174 174 
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Pemeriksaan dalam rangka Vaksinasi jemaah Haji/Umroh/Covid-19 dan Skrining 

Deteksi Dini Terduga TB/HIV. 

3) Kegiatan pengendalian faktor risiko alat angkut yaitu melaksanakan Pemeriksaan 

faktor risiko di kapal dan penerbitan dokumen Kesehatan kapal (PHQC, SSCEC, 

COP, SP3K, Health book, GENDEC)  dan sertifikat izin berlayar Kesehatan 

menggunakan standar kekarantinaan kesehatan. 

4) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada barang : Pemeriksaan jenazah pada saat 

kedatangan dan keberangkatan 

5) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan : Intervensi terhadap faktor 

risiko yang teridentifikasi melalui penyuluhan maupun saran perbaikan. 

e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada 

tahun 2021 sebesar 532.847 atau sebesar 106,2 %. Indikator ini merupakan salah satu 

indikator penting yang mendukung tugas dan fungsi KKP dalam hal terselenggaranya 

pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara melalui Pelabuhan/Bandara di wilayah 

KKP Kelas III Palangka Raya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah sebagai 

berikut : 

1) Kegiatan pemeriksaan/penapisan orang oleh KKP Kelas III Palangka Raya di 

Bandara Tjilik Riwut pada tahun 2021 ini melebihi dari target yang telah ditentukan 

yaitu 106,2%.  Jumlah penumpang yang masih cukup banyak meskipun pandemi 

Covid-19 dimungkinkan karena memang kebutuhan yang mendesak dan telah adanya 

regulasi yang mengatur persyaratan bagi penumpang pesawat selama pandemi 

Covid-19. Dengan adanya regulasi dan target pemerintah akan pemberian Vaksinasi 

Covid-19 bagi masyarakat umum dan khusus, sedikit besar telah menambah angka 

yang signifikan dalam indikator pemeriksaan orang. Kemudian sub indikator yang 

juga menjadi data perhitungan adalah SIAOS dan skrining deteksi TB/HIV, vaksin 

Jemaah haji/umroh juga turut menyumbangkan nilai perhitungan walaupun terbilang 

kecil. 

2) Kegiatan pemeriksaan kapal dari pelabuhan dalam negeri dalam rangka penerbitan 

dokumen Kesehatan kapal (PHQC, SSCEC, COP, SP3K, Health book, 

GENDEC) oleh KKP Kelas III Palangka Raya baik yang telah diterbitkan induk dan 

wilker pada tahun 2021 ini melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 102,22%. 

Wilker yang paling banyak melakukan pemeriksaan kapal adalah wilker Kelanis dan 

mengingat pelabuhan yang ada di wilayah KKP Kelas III Palangka Raya termasuk 

pelabuhan sungai maka kapal yang berlayar banyak dari pulau ke pulau atau kapal 
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dari pelabuhan dalam negeri. Pencapaian kegiatan pemeriksaan kapal dalam rangka 

penerbitan dokumen Kesehatan Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami 

penurunan dari 131,46% menjadi 106,2%.   

3) Kegiatan pemeriksaan jenazah dalam rangka penerbitan sertifikat izin angkut jenazah 

di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya dan wilayah kerja KKP Kelas III Palangka 

Raya pada Tahun 2021 mencapai hasil 100 %. Pemeriksaan jenazah selama tahun 

2021 berjalan dengan baik dan seluruhnya dapat diterbitkan sertifikat izin angkut 

jenazah karena telah memenuhi persyaratan kesehatan baik persyaratan administratif 

dan persyaratan pemetian jenazah. 

4) Pengawasan STTU (TTU, TPM, Pemeriksaan air)  di wilayah kerja KKP Kelas III 

Palangka Raya yang dilakukan dengan cara pengawasan terhadap berbagai faktor 

lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di 

lingkungan pelabuhan/ bandara.  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode inspeksi sanitasi tempat tempat umum di 

daerah pelabuhan/bandara. Target kegiatan TTU memenuhi syarat kesehatan yang 

dilakukan terhadap 174 objek pengawasan pada kegiatan TTU, pengawasan TPM 

dan pemeriksaan air dan tercapai semua. untuk kegiatan haji dikarenakan pandemi 

pemerintah arab saudi  menutup akses untuk jemaah haji. Namun sebagai ganti 

kegiatan pemeriksaan TTU situasi khusus tetap dilaksanakan yaitu pada saat 

kedatangan presiden dan kedatangan tamu negara. 

5) Faktor penentu keberhasilan pencapaian target adalah SDM yang mampu 

melaksanakan dan sudah memiliki pengetahuan pada kegiatan disinfeksi/desinfektan 

barang, ketersedian anggaran yang cukup dan kerjasama terhadap LS/LP terkait di 

bandara. Melakukan advokasi terhadap pengambil keputusan untuk menerapkan hasil 

dari pengendalian faktor risiko pemeriksaan lingkungan. 

f. Kendala Permasalahan 

Kendala permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pengendalian faktor risiko pada 

orang, alat angkut dan barang adalah sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan/Penapisan Orang :  

a. Belum semua Fasyankes telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan 

untuk melakukan test covid-19 dan terintegrasi dengan aplikasi pedulilindungi.              

b. Belum semua penumpang paham dan bersedia menggunakan aplikasi  e-HAC. 

c. Banyak Fasilitas kesehatan yang masih belum terdaftar pada aplikasi NAR dan 

pedulilindungi untuk melakukan test dan menerbitkan hasil pemeriksaan covid-

19.              
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d. Banyak penumpang moda transportasi udara yang salah mempersepsikan aturan 

dan syarat penerbangan mulai dari wajib pemeriksaan Swab Antigen dan PCR, 

serta mampu menunjukkan kartu vaksinasi covid-19. 

2) Pemeriksaan alat angkut :  Evaluasi kinerja dari capaian penerbitan dokumen 

Kesehatan (PHQC, SSCEC, COP, SP3K, Health book, GENDEC)  pada Tahun 

2021, faktor penentu keberhasilan pencapaian target adalah peningkatan jumlah 

pemeriksaaan kapal dalam rangka penerbitan dokumen Kesehatan kapal melebihi 

target disebabkan mulai bertambahnya investasi pada sektor  penambangan atau 

perusahaan sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga hal tersebut 

berdampak pada bertambahnya frekuensi kapal untuk bongkar muat yang melewati 

pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas III Palangka Raya. Capaian indikator 

kegiatan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran maka terdapat 

selisih lebih rendah serapan sebesar 28,08% penyebab tidak terserapnya anggaran 

karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara keuangan pada kegiatan SBK 

(standar biaya khusus), pembiayaan kegiatan difokuskan pada kegiatan 

penanggulangan pandemi Covid-19 dengan menggunakan dana kegiatan situasi 

khusus penanganan pandemi Covid-19.  

3) Pemeriksaan barang : Beberapa hal yang menjadi hambatan seperti kekurangan 

jumlah SDM serta beban kerja yang tinggi. Kekurangan alat yang dimiliki untuk 

sarana penunjang seperti APD, mesin spraying serta ketersediaan bahan larutan 

desinfeksi menjadi hambatan paling besar dalam pelaksanaan kegiatan. 

4) Pemeriksaan lingkungan : Faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan 

pengawasan sanitasi tempat-tempat umum adalah sarana dan prasarana berupa 

sanitary kit memerlukan tambahan, untuk bisa melaksanakan tugas dengan lokasi 

dan petugas berbeda di wilker maupun di kantor induk kurangnya pengetahuan dari 

pihak pengelola serta adanya keberatan atas perbaikan yang direkomendasikan. 

g. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang telah dilaksanakan sebagai bentuk solusi yang telah dilakukan 

adalah : 

1) Pemeriksaan/Penapisan Orang :  

a).  Berkerja sama dengan dinas kesehatan untuk mendapatkan daftar Fasyankes 

yang melakukan test Covid-19,  

b).  Sosialisasi e-HAC kepada penumpang, melalui media banner, media sosial, dan 

sarana lainnya di bandara  

c). Mengadakan Vaksinasi terbatas bagi Penumpang dengan pesawat udara di 

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya agar mempercepat target pelaksanaan 

vaksinasi nasional. 
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2) Pemeriksaan alat angkut : Memastikan Petugas menggunakan APD standar dengan 

menyediakan masker, hand scoon, kacamata pelindung, pelampung dan menerapkan 

protokol kesehatan 

3) Pemeriksaan barang : Faktor penentu keberhasilan pencapaian target adalah SDM 

yang mampu melaksanakan dan sudah memiliki pengetahuan pada kegiatan 

disinfeksi/desinfektan barang, ketersedian anggaran yang cukup dan kerjasama 

terhadap LS/LP terkait di bandara, Beberapa hal yang menjadi hambatan seperti 

kekurangan jumlah SDM serta beban kerja yang tinggi bisa ditutupi dengan bantuan 

Tim Satgas Covid 19. Kekurangan alat yang dimiliki untuk sarana penunjang seperti 

ketersediaan bahan larutan dilakukan pembelian dan memeriksa ketersediaan bahan 

yang masih berlaku di gudang, dan dilakukan usulan rencana pembelian untuk alat 

spraying di tahun berikutnya.  

4) Pemeriksaan lingkungan : Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan indikator 

pengawasan sanitasi TTU di pelabuhan/bandara kegiatan semuanya sudah dilakukan 

meskipun ada kendala. Adapun kebijakan dan upaya yang dilakukan adalah 

melakukan penyuluhan secara langsung saat pemeriksaan/inspeksi dilapangan kepada 

masyarakat pelabuhan/bandara dan penanggung jawab kebersihan gedung serta 

melakukan pemetaan TTU sehingga dalam menetapkan target kegiatan tidak 

mengalami kesalahan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan sanitasi TTU. Faktor 

pendukung pada pengawasan sanitasi TTU dari manajemen dan internal KKP adalah 

pelaksana tugas adalah petugas kompeten di bidang pengawasan pengawasan sanitasi 

TTU, terdapat jadwal rutin untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai tambahan 

pendukung adalah terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak pengawasan 

sanitasi tempat-tempat umum yang diperiksa dan masyarakat sekitar. 

h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan termasuk dalam 

merupakan bagian dari 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara 

dan Wilayah, dokumen anggaran pada tingkat 4249.QAA Pelayanan Publik kepada 

masyarakat  dengan pagu anggaran Rp 363.211.000,- dengan realisasi 176,370,000 

(48,56%) dengan realisasi volume keluaran 362.863 (0,75).  
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Nilai efisiensi untuk Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah pada indikator jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan adalah 35%.  

 

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

lingkungan  

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

dibandingkan dengan capaian pada indikator 1. Untuk indikator ini terdiri dari 4 sub-indikator 

yaitu  Faktor risiko yang dikendalikan pada orang, faktor risiko yang dikendalikan pada 

barang, faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut, faktor risiko yang dikendalikan pada 

lingkungan. 

a. Definisi Operasional 

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

lingkungan dalam periode satu tahun. Meliputi definisi operasional untuk 4 sub-

indikator: 

1) Faktor risiko yang dikendalikan pada orang 

Pengendalian faktor resiko yang dikendalikan pada orang / penumpang di bandara 

Tjilik Riwut Palangka Raya dan Pelabuhan, Pemeriksaan dalam penerbitan dokumen 

SIAOS, pemeriksaan dalam rangka Vaksinasi Jemaah Haji / Umroh dan Covid-19 

serta Skrining Deteksi Dini Terduga TB dan HIV. 

2) Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut 

Pengendalian faktor resiko yang dikendalikan melalui pemeriksaan kapal dan 

dokumen kesehatan yang diterbitkan.  

3) Faktor risiko yang dikendalikan barang 

Pengendalian faktor resiko yang dikendalikan melalui penerbitan sertifikat izin 

angkut jenazah di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya 

4) Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan  

Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU, TPM, Pemeriksaan air) 

Pengendalian faktor resiko yang dikendalian pada dari hasil  pemeriksaan. 

b. Rumus/Cara perhitungan 

Cara perhitungan untuk indikator ini adalah menghitung masing-masing sesuai capaian 

pada masing-masing sub-indikator kemudian membagi dengan target yang telah 

ditetapkan, dikalikan seratus persen, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :  

 

𝐸 =
 363.211.000 𝑥 0,75 −176,370,000

363.211.000 𝑥 0,75
 x 100%= 0,35 x 100% = 35% 
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Target untuk indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan adalah 95 %. 
 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, Alat 

angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 adalah 105,26 %. Capaian didapatkan 

melalui perbandingan target 95% dengan capaian 100% dikarenakan semua faktor 

risiko yang ditemukan dilakukan pengendalian 100%. Untuk capaian realisasi 

anggaran pada indikator ini terserap sebesar 89.82 %.  

Tabel 9 

Capaian Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada Orang, 

Alat angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 

 
 

Sub-Indikator  

Faktor Risiko 

Jumlah Yang 

Diperiksa 

Jumlah Faktor 

Risiko Yang 

Ditemukan 

Jumlah Faktor 

Risiko Yang 

Dikendalikan 

% 

Capaian 

Pemeriksaan/ 

Penapisan Orang 

532.847 532.847 532.847 100% 

Pemeriksaan alat 

angkut 

18.558 18.558 18.558 100% 

Pemeriksaan Barang 145 145 145 100% 

Pemeriksaan 

lingkungan 

174 174 174 100% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Indikator kinerja kegiatan 

 

Tahun 2021 
Capaian 

Target Realisasi 

Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan  

95 100 105,26 % 

 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Dalam membandingkan capaian indikator tahun 2021 dengan tahun-tahun 

sebelumnya bahwa ada beberapa sub indikator yang tidak dapat dibandingkan 

karena tahun sebelumnya tidak terdapat acuan target pada beberapa sub indikator 

dan tidak masuk dalam perjanjian kinerja Kepala Kantor. Realisasi kinerja tahun 

2021 adalah 105,26%. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 10 

Capaian Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang 

dan Lingkungan Tahun 2021 

Indikator 

Kegiatan 

Capaian Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Faktor risiko 

yang 

dikendalikan 

pada orang Faktor risiko yang dikendalikan pada orang Faktor risiko yang dikendalikan pada orang 

- 100% - 100% - 100% 90% 100% 95% 100% 

% capaian - - - 111,11 % 105,26 % 

Faktor risiko 

yang 

dikendalikan 

pada alat 

angkut 

- 100% - 100% - 100% 90% 100% 95% 100% 

% capaian - - - 111,11 % 105,26 % 

Faktor risiko 

yang 

dikendalikan 

pada barang 

- 100% - 100% - 100% 90% 100% 95% 100% 

% capaian - - - 111,11 %  105,26 % 

Faktor risiko 

yang 

dikendalikan 

pada 

lingkungan 

- 100% - 100% - 100% - 100% 95% 100% 

% capaian - - - - 105,26 % 

 

 

3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. 

Tahun 2020 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah. Capaian pada 

tahun 2021 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Untuk data 

perbandingan dengan target jangka menengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

 

Tabel 11 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 
 

Indikator Kinerja Kegiatan 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 

Target Capaian Target Capaian 

Faktor risiko yang dikendalikan 

berdasarkan temuan pada indikator 

no.1 

90% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada 

orang  

90% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 
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Faktor risiko yang dikendalikan pada 

alat angkut 

90% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada 

barang 

90% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 

Faktor risiko yang dikendalikan pada 

lingkungan   

90% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 

 

4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Untuk indikator persentase faktor risiko  yang dikendalikan merupakan pendukung 

bagi sasaran strategis pada tingkat indikator kinerja kegiatan Ditjen P2P untuk 

Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% 

pada akhir tahun 2024. Pada tingkat nasional Kementerian Kesehatan mendukung 

indikator kinerja program dan indikator sasaran strategis  Persentase kabupaten/kota 

yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%. 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator pengendalian faktor risiko orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

perbandingan satker lain yaitu KKP Kelas III Sampit. Capaian KKP Kelas III 

Palangka Raya adalah 105,26% dan KKP Kelas III Sampit 105,26%. Capaian KKP 

Sampit memperoleh hasil yang sama dibandingkan KKP Palangka Raya.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian faktor risiko pada 

orang, barang,  alat angkut dan lingkungan adalah sebagai berikut :  

1) Pelaksanaan output/keluaran pada dokumen anggaran berupa sub-komponen layanan 

pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang dengan pagu anggaran 

339.163.000 meliputi detail pelayanan kesehatan (penerbitan surat laik terbang, 

penerbitan surat ijin angkut jenazah), deteksi dini HIV/AIDS, deteksi dini TB, 

peningkatan kualitas SDM,  dan pencegahan dan penindakan pelanggaran 

kekarantinaan kesehatan. 

2) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada orang : melaksanakan surveilans 

Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara, meliputi validasi hasil test 

covid-19, pemeriksaan suhu dan pemeriksaan e-HAC dan HAC manual 

3) Kegiatan pengendalian faktor risiko alat angkut yaitu melaksanan Pemeriksaan faktor 

risiko di kapal dan penerbitan dokumen Kesehatan kapal dan sertifikat izin berlayar 

kesehatan menggunakan standar kekarantinaan kesehatan. 

4) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada barang : Pemeriksaan barang penumpang 

dan pemeriksaan jenazah pada saat kedatangan dan keberangkatan 

5) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan : Intervensi terhadap faktor 

risiko yang teridentifikasi melalui penyuluhan maupun saran perbaikan terhadap 

pihak pengelola. 
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan 

Capaian indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada Orang, Alat angkut, 

Barang dan Lingkungan Tahun 2021 sebesar 105,26% dari target capaian adalah 90%. 

Indikator ini merupakan salah satu indikator penting yang mendukung tugas dan fungsi 

KKP dalam hal terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

melalui Pelabuhan/Bandara di wilayah KKP Kelas III Palangka Raya.  

1) Pemeriksaan orang/penumpang dilaksanakan di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya 

dan Pelabuhan di Wilayah Kerja. Pada indikator ini dilakukan  tindak lanjut terhadap 

semua hasil identifikasi faktor resiko yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan 

dalam penerbitan SIAOS, Skrining TB HIV, Vaksinasi Haji/Umroh dan Covid-19, 

serta pengawasan penumpang pada saat kedatangan dan keberangkatan setiap harinya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku terlebih saat pandemi Covid-19 terjadi beberapa 

kali perubahan peraturan yang mengatur persyaratan keberangkatan bagi pelaku 

perjalanan dan pemeriksaan penumpang kedatangan melalui penggunaan e-HAC dan 

pemeriksaan suhu dengan thermal scanner yang mencakup keseluruhan pengawasan 

terhadap penumpang di kedatangan dan keberangkatan yang artinya indikator ini telah 

dilaksanakan 100% dari target 95% pengendalian faktor resiko yang dikendalikan. 

2) Pemeriksaan kapal di KKP Kelas III Palangkaraya dilaksanakan di kantor Induk dan 

wilayah kerja meliputi wilayah kerja Pulang Pisau, Kapuas dan Kelanis. Pada 

indikator ini dilakukan pengawasan terhadap faktor resiko pada kapal dan ABK pada 

saat kedatangan dan keberangkatan meliputi kesehatan ABK dan kesehatan kapal 

seperti kelengkapan dokumen kekarantinaan serta kondisi sanitasi kapal. 

Pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan kapal dan dilakukan pemeriksaan ABK 

melalui pemeriksaan suhu dan pengamatan visual apakah ada gejala yang mengarah 

ke penyakit menular potensial wabah terlebih pada saat pandemi Covid-19 melalui 

penggunaan e-HAC dan pemeriksaan suhu untuk mengetahui faktor risiko dan 

paparan serta riwayat perjalanan ABK yang dating. Pemeriksaan dilakukan terhadap 

seluruh kapal  yang datang dan pada saat keberangkatan seluruh kapal yang 

memenuhi persyaratan kesehatan diterbitkan dokumen Kesehatan kapal pada saat 

keberangkatan yang artinya indikator ini telah dilaksanakan 100% dari target 95% 

pengendalian faktor resiko yang dikendalikan.  

3) Pemeriksaan faktor risiko yang dikendalikan pada barang  di KKP Kelas III Palangka 

Raya dilaksanakan melalui di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Pada indikator ini 

dilakukan pengawasan terhadap faktor resiko pada jenazah yang berangkat melalui 

bandara Tjilik Riwut Palangka Raya meliputi dokumen administratif seperti surat 

keterangan kematian dari RS, surat keterangan pengawetan jenazah/sudah diformalin, 

surat keterangan meninggal bukan akibat penyakit menular serta surat keterangan 

jalan dari pihak pamong praja/kepolisian. Selain kelengkapan dokumen administratif 
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juga harus memenuhi persyaratan pemetian yang mengharuskan peti yang terbuat dari 

kayu yang telah dilapisi oleh logam/timah yang kedap air dan keseluruhan 1ah yang 

berangkat dari Bandara Tjilik Riwut telah diterbitkan sertifikat izin angkut jenazah 

yang artinya indikator ini telah dilaksanakan 100% dari target 95% pengendalian 

faktor resiko yang dikendalikan. 

4) Pada indikator ini dilakukan  tindak lanjut terhadap semua hasil identifikasi faktor 

resiko yang dilakukan terhadap hasil inspeksi sanitasi Tempat Tempat Umum (TTU), 

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) serta pemeriksaan air baik pada kegiatan 

pengawasan rutin di 4 wilayah kerja maupun pada saat situasi khusus.ini artinya  

Indikator ini telah dilaksanakan 100% dari target 95% pengendalian faktor resiko 

yang dikendalikan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian indicator ini 

mempunyai capain yang sama yaitu 100%. 

f. Kendala/Masalah yang dihadapi 

Kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian faktor risiko adalah 

sebagai berikut : 

1) Faktor risiko yang dikendalikan pada orang : terjadi beberapa kali perubahan 

peraturan yang mengatur persyaratan keberangkatan bagi pelaku perjalanan. 

2) Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut : Beberapa hal yang menjadi 

hambatan seperti kekurangan jumlah SDM serta beban kerja yang tinggi bisa ditutupi 

dengan bantuan Tim Satgas Covid 19. Kekurangan alat yang dimiliki untuk sarana 

penunjang seperti APD, mesin spraying serta ketersediaan bahan larutan.  

3) Faktor risiko yang dikendalikan pada barang : terjadi beberapa kali perubahan 

peraturan yang mengatur persyaratan keberangkatan bagi pelaku perjalanan. 

Beberapa hal yang menjadi hambatan seperti kekurangan jumlah SDM serta beban 

kerja yang tinggi bisa ditutupi dengan bantuan Tim Satgas Covid 19. Kekurangan alat 

yang dimiliki untuk sarana penunjang seperti APD, mesin spraying serta ketersediaan 

bahan larutan.  

4) Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan : penundaan beberapa jadwal 

pemeriksaan terkait situasi khusus pandemi Covid 19. 

g. Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah yang telah dilaksanakan sebagai bentuk solusi yang telah dilakukan 

adalah : 

1) Pengendalian faktor risiko pada orang : komunikasi dengan pengguna layanan 

bandara Cilik Riwut Palangka Raya dan Pelabuhan, baik dari pihak maskapai, 

Angkasa Pura, Syahbandar, Keagenan, ABK kapal, dan Penumpang untuk bekerja 

sama dalam melakukan sosialisai peraturan terbaru terkait pelaku perjalanan dan 

prosedur pengawasan serta pemeriksaan dimasa pandemi. 
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2) Pengendalian faktor risiko pada alat angkut : menjalin kerjasama dengan LS/LP di 

wilayah kerja terkait pelaksaan alat angkut dibantu oleh satgas Covid 19 di masing-

masing wilayah kerja mempercepat pengadaan APD standar sehingga tersedia bagi 

petugas. 

3) Pengendalian faktor risiko pada barang : SDM yang mampu melaksanakan dan sudah 

memiliki pengetahuan pada kegiatan disinfeksi/desinfektan barang, ketersedian 

anggaran yang cukup dan kerjasama terhadap LS/LP terkait di bandara, mempercepat 

pengadaan APD standar sehingga tersedia bagi petugas. 

4) Pengendalian faktor risiko pada lingkungan : faktor pendukung pada pengawasan 

pengawasan sanitasi tempat-tempat umum dari manajemen dan internal KKP adalah 

pelaksana tugas adalah petugas kompeten di bidang pengawasan pengawasan sanitasi 

tempat-tempat umum, terdapat jadwal rutin untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai 

tambahan pendukung adalah terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak 

pengelola dan masyarakat sekitar terhadap tugas pokok dan fungsi KKP pada 

pengawasan factor resiko lingkungan 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan merupakan bagian dari 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan Wilayah, dokumen anggaran pada tingkat 4249.QAH.002 Layanan 

Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara dan  4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan 

Kesehatan di Bandar Udara (PEN) dengan pagu anggaran Rp339,163,000,- dengan 

realisasi 304,634,900 (89,82%) dengan realisasi volume keluaran 2 (0,75).  

 

 

 

Nilai efisiensi untuk Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah pada Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan adalah 19%.  

 

  

𝐸 =
 339.163.000 𝑥 0,75 −304.634.900

339.163.000 𝑥 0,75
  x 100%= 0,19 x 100% = 19 % 
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3.  Indeks Pengendalian faktor risiko  di pintu masuk Negara 

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara, indikator ketiga dari perjanjian 

kinerja. indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara yang terdiri dari kegiatan 

cegah tangkal secara dini dan melakukan respons terhadap ancaman masuknya potensi 

masalah kesehatan di pintu masuk negara. Terdiri dari 11 sub-indikator yaitu : kelengkapan 

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

penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, Tidak ditemukan larva 

anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik 

hygiene, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan. 

a. Definisi Operasional 

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas III Palangka Raya dalam rangka kesiapsiagaan dan 

kewaspadaan dini terhadap bahaya masuk dan keluarnya penyakit menular dan penyakit 

menular potensial wabah yang melewati Pelabuhan/Bandara dengan menjalankan tugas 

dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan seperti surveilans, respon sinyal KLB, 

penyusunan rencana kontigensi dan pengendalian faktor risiko lingkungan. Dengan 

rincian sub-indikator sebagai berikut : 

Tabel 12 

Cara hitung, Target dan Definisi Operasional Sub Indikator Indeks Pengendalian 

faktor risiko  di pintu masuk Negara 
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b. Rumus/Cara perhitungan 

 ersentase Indikator = 
Jumla  target kegiatan

Jumla  kegiatan yang terlaksana
   100   

Target indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara Tahun 2021 adalah 

sebesar 90 %. 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah 

115,56%. Realisasi adalah 104% dibandingkan target 90%. Pada sub-indikator hamper 

seluruhnya tercapai 100%, hanya kelengkapan data surveilans yang tidak tercapai 

100% dikarenakan surveilans kegiatan Haji tidak terlaksana pada Tahun 2021. Untuk 

rincian perbandingan realisasi dan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 13 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

 INDIKATOR 
2021 

% capaian 
target realisasi 

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara 90% 104% 115,56 % 

 1 Kelengkapan data surveilans   66 62 93,94% 

 2 Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana  yang 

direspon kurang dari 24 jam  100% 100% 
 

100% 

 3 Penyusunan rencana kontigensi 
0 0 

 

100% 

 4 Indeks pinjal ≤ 1 
4 4 

 

100% 

 5 HI perimeter = 0 
4 4 

100% 

 

 6 Tidak ditemukan larva anopheles 
4 4 

100% 

 

 7 kepadatan kecoa rendah 
4 4 100% 

 8 kepadatan lalat < 2 
4 4 100% 

 9 TTU memenuhi syarat  
4 4 100% 

10 TPM laik hygiene 
4 4 100% 

11 Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 4 4 100% 

 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir 

Dalam membandingkan capaian indikator tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya 

bahwa ada beberapa sub indikator yang tidak dapat dibandingkan karena tahun 

sebelumnya tidak terdapat acuan target pada beberapa sub indikator dan tidak masuk 



   

LAPORAN KINERJA KKP KELAS III PALANGKA RAYA TAHUN 2021   42 

 

dalam perjanjian kinerja Kepala Kantor. Untuk melihat perbandingan capaian tahun 

2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat tabel di bawah ini. 

Tabel 14 

Perbandingan Capaian IKK indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dalam 5 

tahun  

Indikator dan 

sub-indikator  

Capaian Sub-Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Indeks  

pengendalian 

faktor risiko di 

pintu masuk 

Negara 

- 100% - 100% - 100% 85% 100,13% 90% 104% 

% capaian - - - 117,85 % 115,56% 

Kelengkapan 

data surveilans   
66 66 66 66 66 66 62 62 66 62 

% capaian 100% 100% 100% 100% 93,94% 

Jumlah sinyal 

SKD KLB dan 

bencana  yang 

direspon kurang 

dari 24 jam 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% capaian - 100% 100% 100% 100% 

Penyusunan 

rencana 

kontigensi 

- - 1 1 1 1 1 1 0 0 

% capaian - 100% 100% 100% - 

Indeks pinjal ≤ 

1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

HI perimeter = 

0 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

Indikator dan 

sub-indikator  

Capaian Sub-Indikator per Tahun 

2016 2017 2018 2019 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Tidak 

ditemukan larva 

anopheles 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

kepadatan kecoa 

rendah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

kepadatan lalat 

< 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

TTU memenuhi 

syarat 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

TPM laik 

hygiene 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

Kualitas air 

bersih 

memenuhi 

syarat kesehatan 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

% capaian 100% 100% 100% 100% 100 % 

 

3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2021 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah, dibandingkan target tahun 

2021 hingga 2025 capaian tahun 2021 hampir seluruhnya telah mencapai target.  

Tabel 15 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Sub-indikato Kinerja 

Kegiatan 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 2025 

Target Capaian Target Capaian 

Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk 

negara 

85% 100,13% 90% 104% 90% 90% 90% 90% 

Kelengkapan data 

surveilans   
61 62 66 62 66 66 66 66 

Jumlah sinyal SKD KLB 

dan bencana  yang 

direspon kurang dari 24 

jam  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Penyusunan rencana 

kontigensi 
1 1 0 0 1 1 1 1 

Indeks pinjal ≤ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

HI perimeter = 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tidak ditemukan larva 

anopheles 
4 4 4 4 4 4 4 4 

kepadatan kecoa rendah 4 4 4 4 4 4 4 4 

kepadatan lalat < 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

TTU memenuhi syarat  4 4 4 4 4 4 4 4 

TPM laik hygiene 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kualitas air bersih 

memenuhi syarat kesehatan 
4 4 4 4 4 4 4 4 
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4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Untuk indikator indeks pengendalian di pintu masuk merupakan pendukung bagi 

sasaran strategis pada tingkat indikator kinerja kegiatan Ditjen P2P untuk Persentase 

faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir 

tahun 2024. Pada tingkat nasional Kementerian Kesehatan mendukung indikator 

kinerja program dan indikator sasaran strategis  Persentase kabupaten/kota yang 

mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%. 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator jumlah target indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk perbandingan 

satker lain yaitu KKP Kelas III Sampit. Capaian KKP Kelas III Palangka Raya adalah 

115,56% dan KKP Kelas III Sampit 98,91%. Capaian KKP Sampit lebih rendah 

dibandingkan KKP Palangka Raya.  

 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian faktor risiko pada 

orang, alat angkut barang dan lingkungan adalah sebagai berikut :  

1) Pelaksanaan output/keluaran pada dokumen anggaran berupa layanan pengendalian 

faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk terutama pelaksanaan 

kegiatan pada sub-komponen 4240.001.003 layanan kesiapsiagaan menghadapi KKM, 

layanan pengendalian vektor, survei vektor, pengadaan alat/bahan pengendalian faktor 

risiko.  

2) Capaian kegiatan kelengkapan data surveilans wilayah Tahun 2021 adalah 62 laporan 

atau sebesar 93,94 % dari target Tahun 2021 yaitu 66 kelengkapan data surveilans 

yang terdiri dari kegiatan surveilans wilayah bandara/pelabuhan adalah 4 

lokasi/Wilker x 12 bulan = 48 laporan, 12 laporan surveilans kedatangan penumpang 

dan 6 surveilans situasi khusus. Kegiatan surveilans wilayah pelabuhan/bandara hanya 

tercapai 93,94 persen dari target karena surveilans situasi khusus hanya tercapai 2 

laporan yaitu posko Lebaran dan Nataru, sedangkan 4 laporan surveilans kegiatan Haji 

tidak tercapai karena Kegiatan Haji tahun 2021 tidak terlaksana. 

3) Analisis terhadap indikator jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon 

kurang dari 24 jam di wilayah layanan KKP Kelas III Palangka Raya Tahun 2021 

berhasil tercapai 100%. Evaluasi kinerja capaian indikator jumlah sinyal SKD KLB 

dan bencana di wilayah layanan KKP yang direspon kurang dari 24 jam yaitu kegiatan 

respon yang dilaksanakan berupa penyelidikan epidemiologi (PE) kasus Covid-19 

pada pegawai KKP dan keluarga yang terkonfirmasi positif pada bulan Januari, April, 

Mei, Agustus dan September, dan PE Covid-19 pada ABK Kapal di Pelabuhan 

Beringin pada bulan Juli 2021.  
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4) Kegiatan survei tikus dan pinjal telah dilaksanakan 36 kali di 4 lokasi dimana hasil 

dari semua survei tidak ditemukan pinjal atau index pinjal=0 yang artinya capaian 

indikatornya adalah index pinjal < 1 di 4 lokasi. Dari capaian kinerja tahun 2021 jika 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sama yaitu 100%. 

5) Target kegiatan surveilan vektor Aedes di pelabuhan/bandara adalah 4 lokasi yaitu 

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, wilker Pelabuhan Pulang Pisau, wilker Kapuas 

dan wilker Pelabuhan Kelanis  bebas vektor Aedes. Dari kegiatan survey vektor Aedes 

di 4 lokasi selama selama setahun telah terjadi beberapa kali kenaikan House Index di 

wilayah perimeter yang langsung dilakukan intervensi dengan kegiatan larvasidasi. 

Setelah intervensi dilakukan survey kembali sesuai dengan SOP guna mengevaluasi 

keberhasilan dari tindakan intervensi yang dilakukan dan didapatkan hasilnya disemua 

lokasi index Aedes sesuai dengan yang dipersyaratkan yang artinya dari target 4 

wilker yang perimeter = 0, tercapai 4 wilker (100%) 

6) Untuk kegiatan survey jentik Anopheles telah dilakukan 15 kali di 4 lokasi dan tidak 

ditemukan jentik Anopheles. Kebijakan yang diambil agar terlaksananya program 

melalui menentukan titik-titik tempat perindukan vektor dan memetakannya dan 

koordinasi yang baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan faktor 

risiko.  

7) Untuk kegiatan survey kecoa telah dilakukan 36 kali di 4 lokasi. Kebijakan yang 

diambil agar dapat terlaksananya kegiatan melalui menentukan titik-titik sebagai 

tempat potensial perkembangbiakan kecoa dan memetakannya serta koordinasi yang 

baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, 

pendekatan dengan stake holder dan menyamakan persepsi kegiatan dengan lintas 

program maupun lintas sektor dengan cara sosialisasi. 

8) Untuk kegiatan survey lalat telah dilakukan 36 kali di setiap wilayah kerja. Kebijakan 

yang diambil agar dapat terlaksananya kegiatan melalui menentukan titik-titik sebagai 

tempat potensial perkembangbiakan vektor lalat dan memetakannya serta koordinasi 

yang baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 

9) Dari 19 kali pemeriksaan TTU  yang dilakukan pada tahun 2021 pada 4 lokasi baik 

untuk kegiatan rutin maupun situasi khusus didapatkan hasil pada semua objel yang 

diperiksa dengan kriteria baik pada 4 lokasi (100%).  

10) Dari 21 kali pemeriksaan  TPM yang dilakukan baik kegiatan rutin maupun pada 

keadaan situasi khusus pada 4 lokasi yaitu Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, 

Wilker Pelabuhan Pulang Pisau, Wilker Pelabuhan Pegatan kapuas, dan Wilker 

Pelabuhan Kelanis semuanya laik/ layak.  

11) Dari 51 kali  pelaksanaan kegiatan pengawasan air bersih dengan hasil pemeriksaan 

sebanyak 123 sampel air bersih memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan tersebut 
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dilakukan di 4 wilayah kerja yang artinya memenuhi target 4 wilayah kerja yang 

kualitas air bersih. 

e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 115,56 %. Indikator ini merupakan salah satu 

indikator penting yang mendukung tugas dan fungsi KKP dalam hal terselenggaranya 

pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara melalui Pelabuhan/Bandara di wilayah 

KKP Kelas III Palangka Raya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

indikator adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan pengumpulan data surveilans wilayah, kedatangan penumpang dan 

surveilans dalam rangka situasi khusus dapat terlaksana pada Tahun 2021 mencapai 

hasil 93,94 % merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik petugas KKP 

dengan lintas sektor terkait terutama dalam hal pengumpulan data surveilans wilayah 

yang merupakan data penyakit yang dikumpulkan berasal dari puskesmas yang 

berada di wilayah kerja KKP Kelas III Palangka Raya baik Puskesmas induk dan 

puskesmas pembantu yang ada wilayah kerja yang dilakukan setiap bulan. 

2) Faktor pendorong keberhasilan tercapaianya target adalah koordinasi lintas 

program/lintas sektor, dengan adanya jejaring surveilans epidemiologi yang selalu 

dilakukan setiap tahun menjadi penentu keberhasilan terhadap respon sinyal 

kewaspadaan dini dengan kerjasama petugas epidemiologi KKP dengan petugas 

kesehatan daerah. Capaian indikator kegiatan 100 % sedangkan serapan anggaran 

adalah 99.9%.  

3) Pelaksanaan kegiatan wilayah bebas vektor pes dipelabuhan/bandara semuanya sudah 

dilakukan meskipun ada kendala. Kebijakan yang diambil agar terlaksananya 

program melalui pendekatan dengan stake holder dan menyamakan persepsi kegiatan 

dengan lintas program maupun lintas sektor dengan cara sosialisasi di lapangan pada 

saat pemasangan perangkap.  

4) Pelaksanaan kegiatan surveilans vektor Aedes telah dilakukan di semua wilayah kerja 

dengan kegiatan pengamatan keberadaan jentik Aedes. HI yang tidak sesuai yang 

dipersyaratkan terjadi pada musim penghujan dimana terjadi kenaikan investasi 

Aedes. Pada saat terjadi kenaikan nilai HI maka dilakukan intervensi.  

5) Kegiatan survey jentik Anopheles adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara 

terus menerus sistemik dan berkesinambungan dalam pengumpulan, analisis dan 

interpretasi data kesehatan dalam upaya untuk menghasilkan informasi yang akurat 

yang dapat disebar luaskan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Untuk Kebijakan yang diambil agar terlaksananya program melalui menentukan titik-
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titik tempat perindukan vektor dan memetakannya dan koordinasi yang baik 

diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko.  

6) Faktor pendukung keberhasilan pengendalian kepadatan kecoa kader pengendalian 

vektor tersedia di semua wilayah kerja dengan aktifnya kader maka kegiatan 

pengendalian vektor bisa terlaksana di semua lokasi.  Kerjasama  lintas sektor/lintas 

program dengan stakeholder untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam bidang 

pengendalian vektor berjalan baik sepanjang tahun 2021.   

7) Analisis dan evaluasi kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah wilayah kerja 

kepadatan lalat rendah untuk indikator faktor pendukung keberhasilan kader 

pengendalian vektor tersedia di semua wilayah kerja dengan aktifnya kader maka 

kegiatan pengendalian vektor bisa terlaksana di semua lokasi.  Kerjasama  lintas 

sektor/lintas program dengan stakeholder. 

8) Faktor pendukung pada pengawasan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum dari 

manajemen dan internal KKP adalah pelaksana tugas adalah petugas kompeten di 

bidang pengawasan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, terdapat jadwal rutin 

untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai tambahan pendukung adalah terjalin kerjasama 

dan koordinasi dengan pihak pengawasan sanitasi tempat-tempat umum yang 

diperiksa dan masyarakat sekitar. 

9) Faktor pendukung pada TPM dari manajemen dan internal KKP adalah pelaksana 

tugas adalah petugas kompeten di bidang pengawasan TPM, tersedia SOP, terdapat 

jadwal rutin untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai tambahan pendukung adalah 

terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak penyedia jasa layanan TPM.  

10) Faktor pendukung pada pengawasan penyediaan air bersih dari manajemen dan 

internal KKP adalah pelaksana tugas adalah petugas kompeten di bidang pengawasan 

penyedia air bersih, terdapat jadwal rutin untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai 

tambahan pendukung adalah terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak lokasi 

penyedian air bersih yang diperiksa dan masyarakat sekitar. 

f. Kendala Permasalahan 

Kendala permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan indikator adalah sebagai berikut : 

1) Evaluasi kinerja terhdap pelaksanaan adalah kendala pada saat pemasangan 

perangkap jumlah yang dipasang dengan jumlah perangkap yang diambil tidak sama 

karena ada yang hilang dan masyarakat pelabuhan/bandara masih belum menyadari 

akan pentingnya sanitasi lingkungan guna memutus mata rantai penularan penyakit 

seperti menumpuk barang-barang yang tidak terpakai sehingga dijadikan sarang 

tikus. 

2) Kendala pada kegiatan TTU dan TPM kegiatan ini adalah masih adanya sikap 

keberatan atas saran perbaikan yang diberikan dari pihak pengelola.  
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3) Faktor kendala dalam kegiatan pengendalian vektor adalah  SDM di bidang 

entomologi masih kurang tidak terdapat di semua wilker dan kompetensi masih 

memerlukan peningkatan kapasitas. Untuk kendala SDM bidang entomolog ini 

sementara dibantu dengan keberadaan kader di wilayah kerja.  

4) Faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan TPM adalah sarana dan 

prasarana laboratorium KKP hanya untuk fisik dan kimia terbatas bila memerlukan 

uji bakterioliogis maka memerlukan tes rujukan ke laboratorium kesehatan daerah. 

5) Faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan pengawasan air bersih 

dalah sarana dan prasarana laboratorium KKP  hanya untuk fisik dan kimia terbatas. 

Untuk beberapa pemeriksaan masih memerlukan uji bakteriologi maka memerlukan 

rujukan ke laboratorium kesehatan daerah. 

g. Pemecahan Masalah 

1) Pelaksanaan kegiatan wilayah bebas vektor pes dipelabuhan/bandara semuanya sudah 

dilakukan meskipun ada kendala. Kebijakan yang diambil agar terlaksananya 

program melalui pendekatan dengan stake holder dan menyamakan persepsi kegiatan 

dengan lintas program maupun lintas sektor dengan cara sosialisasi di lapangan pada 

saat pemasangan perangkap.  

2) Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pengelola kegiatan TTU dan TPM 

3) Untuk kendala SDM bidang entomologi ini sementara dibantu dengan keberadaan 

kader di wilayah kerja.  

4) uji bakterioliogis TPM dan pemeriksaan air maka memerlukan tes rujukan ke 

laboratorium kesehatan daerah Kota Palangka Raya. 

h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara merupakan bagian 

dari 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, 

dokumen anggaran pada tingkat 4249.QAH.004 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus, 

4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD, 4249.QAH.008 layanan survei 

vektor pes, 4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare, 4249.QAH.010 Layanan 

Pengendalian Vektor Malaria, 4249.QAH. 011 Layanan Survei Vektor DBD, 

4249.QAH.012 Layanan Survei Vektor Malaria, 4249.QAH. 013 Layanan Survei Vektor 

Diare, 4249.QAH. 014 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS, 

4249.QAH. 015 Layanan deteksi dini terduga TBC, 4249.QAH. 016 Layanan 

pengendalian faktor risiko lingkungan, 4249.QAH.  023 Layanan Kesehatan Pada Situasi 

Khusus (PEN), 4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN), 

4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 480,988,000,- dengan 

realisasi 384,744,200 (79,99%) dengan realisasi volume keluaran 459 (0,75).  
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Nilai efisiensi untuk Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah pada Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara adalah 6 %.  

4. Nilai Kinerja Anggaran 

a. Definisi Operasional 

Nilai kinerja anggaran didapatkan dari nilai monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal 

Anggaran (DJA) Kemenkeu. Nilai berdasarkan dari masukan data daring melalui 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/ dilakukan oleh petugas monev setiap 

bulan. Akan muncul nilai kinerja anggaran setiap bulan. 

b. Rumus/Cara Perhitungan 

Nilai berdasarkan masukan data daring melalui http://monev.anggaran. 

kemenkeu.go.id/smart/ dilakukan oleh petugas monev setiap bulan. Perhitungan nilai 

kinerja anggaran secara otomatis dihitung oleh aplikasi tersebut, setelah dilakukan 

pengisian maka akan muncul nilai kinerja anggaran setiap bulan dan rekap. Nilai SMART 

terdiri dari beberapa unsur yaitu penyerapan anggaran, konsistensi, Capaian Rincian 

Output (CRO), Efisiensi dan Nilai Efisiensi. Penyerapan adalah perbandingan antara 

realisasi anggaran dan pagu anggaran, konsistensi adalah pembandingkan antara rencana 

penarikan dana bulanan di halaman III DIPA dengan realisasi bulanan, CRO adalah hasil 

input realisasi volume rincian output (RVRO). Beda efisiensi dan nilai efisiensi dari sisi 

skala jika efisiensi batas bawah -20 maka batas atasnya 20 sedangkan nilai efisiensi batas 

bawahnya 0 maka batas atasnya 100, sehingga efisiensi setara dengan nilai efisiensi, 

namun diambil untuk perhitungan nilai SMART adalah nilai efisiensi. Target nilai kinerja 

anggaran adalah 83 yang dicapai pada akhir tahun anggaran. 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas III Palangka Raya tahun 2021 

melalui daring aplikasi  http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/ yakni 75,38 

terdiri dari penyerapan 91,45, konsistensi 89,63, CRO 75,27, efisiensi 4.41 dan nilai 

𝐸 =
 480,988,000 𝑥 0,75 −384,744,200

480,988,000 𝑥 0,75
  x 100%= 0,06 x 100% = 6 % 

https://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
https://monev.anggaran/
https://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
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efisiensi 61,02. Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2021 kurang dari target 

dengan persentase 90,82 % yakni realisasi nilai 75,38 dari target 83.  

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir 

Perbandingan capaian indikator nilai kinerja anggaran pada tahun 2021 dengan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2017 nilai e-monev DJA sebesar 86, tahun 2018 nilai e-monev 

DJA sebesar 87,09 dan tahun 2019 nilai e-monev DJA sebesar 87,23 dan tahun 2020 

nilai e-monev DJA sebesar 81,02. Untuk melihat perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

Tabel 16 

Membandingkan realisasi kinerja  capaian 2021 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya 

Indikator 

Kegiatan 

Capaian Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Nilai kinerja 

anggaran  
80 86 80 87,09 80 87,23 80 81,02 83 75,38 

% capaian 107,5% 108,86% 109,03% 101,27% 90,82% 

 

3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan 2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2021 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah, dibandingkan target 

tahun 2022 – 2024 capaian tahun 2021 belum mencapai target. Untuk melihat 

perbandingan capaian pada 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 17 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 
 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 

Target Capaian Target Capaian 

Nilai kinerja anggaran  80 81,02 83 75,38 84 85 86 

 

4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Untuk indikator kinerja anggaran didapatkan dari nilai monitoring dan evaluasi dari 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu. Hal ini berlaku secara nasional dan 

merupakan standar nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
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Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja 

anggaran atas pelaksanaan Rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. 

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, eselon I/program, dan satuan 

kerja/kegiatan dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut: 

a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan 

dengan Sangat Baik;  

b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 

90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;  

c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% 

(delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup; 

d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% 

(enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan  

e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan 

dengan Sangat Kurang. 

Maka berdasarkan kategori tersebut diatas, nilai kinerja anggaran KKP Kelas III 

Palangka Raya Tahun 2021 sebesar 75,38 dikategorikan Cukup. 

Indikator nilai kinerja anggaran ini mendukung pada tingkat Ditjen P2P pada indikator 

kinerja kegiatan  persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95%. Pada tingkat nasional 

Kementerian Kesehatan pada indikator sasaran strategis Nilai kinerja penganggaran 

Kementerian Kesehatan sebesar 95.  

 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator indikator kinerja anggaran perbandingan satker lain yaitu KKP Kelas III 

Sampit. Capaian KKP Kelas III Palangka Raya adalah 90,82% dan KKP Kelas III 

Sampit 99,26%. Capaian KKP Sampit lebih tinggi dibandingkan KKP Palangka Raya.  

d. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator 

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Nilai Kinerja 

Anggaran yaitu : 

1) Melakukan koordinasi lintas seksi/subbag untuk masukan secara daring dalam 

aplikasi http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/; 

2) Pembagian penanggung jawab kegiatan dan anggaran. 

3) Untuk mendukung pelaksanaan indikator ini, maka pada dokumen anggaran terdapat 

keluaran layanan perkantoran mendukung pencapaian indikator kinerja anggaran 

sebesar Rp 7.079.930.000,-. 

 

https://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Faktor penentu keberhasilan dari indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah : 

1) Komitmen manajemen KKP dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tertib 

administratif dan tertib arsip seperti sudah ditandai dengan pernyataan komitmen 

mendukung gerakan nasional sadar dan tertib arsip pada tahun 2019. 

2) SK Tim Monev KKP Kelas III Palangka Raya TA 2021; 

3) Pengisian monev berdasarkan SOP; 

4) Penginputan E-monev DJA secara tepat waktu setiap bulan oleh petugas; 

5) Adanya penanggung jawab setiap kegiatan; 

 

Faktor penentu kegagalan dari indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut : 

1) Tidak ada pelaksanaan pelayanan kesehatan haji tahun 2021 karena pandemi covid-

19 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2021 perihal 

Pembatalan Keberangkatan Haji, sehingga persentase progress RVRO 46,29% dari 

target 100%; 

2) Pelaksanaan pengendalian vektor DBD kurang dari target karena tidak ditemukannya 

vektor DBD sesuai hasil survey sehingga persentase progress RVRO 9,63% dari 

target 100%; 

3) Pelaksanaan pengendalian vektor diare kurang dari target karena tidak ditemukannya 

vektor diare sesuai hasil survey sehingga persentase progress RVRO 22,50% dari 

target 100%; 

4) Pengendalian vektor malaria tidak dilaksanakan karena berdasarkan hasil survei tidak 

ditemukan vektor malaria sehingga persentase progress RVRO 0% dari target 100%. 

f. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

Ada beberapa kendala dan beberapa faktor penghambat dalam pencapaian nilai kinerja 

yaitu sebagai berikut : 

1) Terjadi pandemik COVID-19 dari tahun 2020 hingga saat ini sehingga pelaksanaan 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan misalnya kegiatan pelaksanaan 

pelayanan haji tahun 2021; 

2) SDM Kesehatan yang belum terlatih tentang spraying vektor dan eksisting tenaga 

entomologi kesehatan yang belum terpenuhi pada masing-masing wilker belum 

sesuai dengan NSPK; 

3) SOP pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor yang belum di reviu sesuai dengan 

pelaksanaan kegiatan di lapangan; 
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g. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah atas kendala/masalah yang dihadapi sebagai berikut : 

1) Menunggu regulasi dari pemerintah untuk diperbolehkannya pelaksanaan haji dan 

umroh; 

2) Melakukan pengajuan perencanaan anggaran pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai pada DIPA dan RKA-K/L Tahun 2022; 

3) Reviu SOP pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor secara keseluruhan. 

 

h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Indikator tingkat kepatuhan laporan keuangan bulanan termasuk dalam keluaran 

dokumen anggaran pada tingkat keluaran 2063.994 layanan perkantoran dengan pagu 

anggaran Rp 7.079.930.000,- dengan realisasi Rp 6.746.066.303,-  (95,28%) dengan 

realisasi volume keluaran 1. Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya 

digunakan cara perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk keluaran layanan perkantoran adalah 5%. 

menggunakan nilai pagu dan realisasi dan capaian indikator untuk keluaran pada dokumen 

anggaran dan indikator nilai kinerja anggaran.  

 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

a. Definisi Operasional 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran Belanja K/L Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah 

indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur 

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap 

perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggran dan ketuhan 

terhadap regulasi. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 8 

𝐸 =
 7.079.930.000  𝑥 1 −6.746.066.303

7.079.930.000 𝑥 1
 x 100%= 0,05 x 100% = 5 % 
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Maret 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan PMK Nomor 

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) 

mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan IKPA. Dalam rangka mewujudkan 

belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata 

kelola yang baik (good governance), serta memberikan penilaian IKPA yang lebih 

transparan dan akuntabel, sesuai PER-4/PB/2021 telah ditetapkan reformulasi IKPA 2021 

dengan perubahan bobot.   

b. Rumus/Cara Perhitungan 

Penilaian IKPA memiliki 13 (tiga belas) indikator dengan bobot masing-masing di hitung 

berdasarkan jumlah total nilai pada tiap indikator dikalikan dengan persentase bobot. Ada 

13 (tiga belas) indikator untuk mendapatkan nilai IKPA yaitu : kesesuaian perencanaan 

dengan pelaksanaan (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus), kepatuhan 

terhadap regulasi (data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, dispensasi 

SPM), efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, 

capaian output, retur SP2D), efisiensi pelaksanaan kegiatan (renkas, kesalahan SPM). 

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Online Monitoring 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi 

OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam 

SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis 

web. https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/ nilai IKPA akan muncul setelah 

satuan kerja selesai melakukan semua proses kinerja penganggaran pada satu bulan 

sebelumnya.  

 

Formulasi Nilai IKPA, seperti rumus dibawah ini : 

https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/
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c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian  indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan setiap bulan. 

Setiap bulan ditetapkan target 93, nilai IKPA pada Bulan Desember 96,77, capaian 

kinerja 104,05%. 

 

Tabel 18 

Capaian indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 
 

Indikator kinerja kegiatan 

 

Tahun 2021 
Capaian 

Target Realisasi 

Nilai indikator kinerja pelaksanaan 

anggaran  

93 96,77 104,05 % 

 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir 

Dalam membandingkan capaian indikator tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya 

bahwa ada beberapa sub indikator yang tidak dapat dibandingkan karena tahun 

sebelumnya tidak terdapat acuan target pada beberapa sub indikator dan tidak masuk 

dalam perjanjian kinerja Kepala Kantor. Perbandingan capaian 2021 pada indikator 

nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran . Indikator tingkat kepatuhan merupakan 

indikator yang baru digunakan pada RAK 2020 – 2024. Pada tahun 2020 baru 

dilakukan perhitungan indikator tersebut, kemudian direvisi pada perjanjian kinerja 

2020 dikarenakan Kementerian Keuangan melakukan relaksasi penilaian IKPA pada 

triwulan I tahun 2020. Pada tahun 2021 indikator  nilai indikator kinerja pelaksanaan 

anggaran kembali untuk dicantumkan pada indikator kinerja. Untuk memperoleh data 

tahun-tahun sebelumnya. Untuk rincian data membandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 19 

Membandingkan realisasi kinerja  capaian 2021 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Capaian Indikator pertahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 
- - - 84,93 - 96,42 - 88,40 93 96,77 

% capaian - - - - 104,05% 
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3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2020 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah, dibandingkan target tahun 

2021 – 2024 capaian tahun 2021 telah mencapai target. Untuk melihat perbandingan 

capaian pada 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 20. 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 
 

Indikator Kinerja Kegiatan 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 

Target Capaian Target Capaian 

nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

- 88,40 93 96,77 93 94 94 

 

4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional nilai IKPA tercantum dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomo PER-4/PB/2021 tentang pentunjuk 

Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga pasal 22   dikategorikan menjadi: 

a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95; 

b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95; 

c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau 

d. Kurang, apabila nilai IKPA <70.  

Capaian kinerja Nilai IKPA Bulan Desember 2021 adalah 96,77 termasuk dalam 

kategori sangat baik.  

Indikator nilai kinerja pelaksaan anggaran ini mendukung pada tingkat Ditjen P2P pada 

indikator kinerja kegiatan  persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95%. Pada tingkat nasional 

Kementerian Kesehatan pada indikator sasaran strategis Nilai kinerja penganggaran 

Kementerian Kesehatan sebesar 95.  

 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran perbandingan satker lain yaitu 

KKP Kelas III Sampit. Capaian KKP Kelas III Palangka Raya adalah 104,05% dan 

KKP Kelas III Sampit 105,31%. Capaian KKP Sampit lebih tinggi dibandingkan KKP 

Palangka Raya.  
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d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Upaya kegiatan yang dilakukan  pada nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah 

sebagai berikut :  

1) Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan terdapat 3 (tigas) katergori 

yaitu revisi DIPA. Target untuk melakukan revisi DIPA adalah satu kali pada masing-

masing triwulan, yaitu empat kali dalam satu tahun. Tetapi pada pelaksanaannya 

menjadi delapan kali.  Pelaksanaan revisi ini untuk menghindari pagu minus dan 

penyesuaian halaman III DIPA.  

2) Kepatuhan terhadap regulasi, upaya pada aspek ini adalah dengan selalu melengkapi 

dokumen pada data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ bendahara, dispensasi 

SPM. 

3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan mengupayakan penyerapan anggaran, penyelesaian 

tagihan, memasukkan capaian output, retur SP2D.  

4) Efisiensi pelaksanaan kegiatan terdiri dari perencaan kas dan memperbaiki kesalahan 

SPM. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian realisasi kinerja 104,05% menyatakan bahwa indikator ini berhasil. Penyebab 

keberhasilan adalah :  

1) Operator dan pengelola laporan keuangan menyiapkan dokumen yang diperlukan, 

melengkapi semua dokumen dan laporan. 

2) Capaian  output bagi satuan kerja K/L mempunyai nilai sangat penting karena sebagai alat 

ukut seberapa jauh anggaran yang disediakan dapat menghasilkan output seperti yang telah 

direncanakan/ditargetkan pada awal tahun anggaran. Yang terpenting lagi bahwa capaian 

output K/L dimaksudkan untuk menghasilkan outcome yang manfaatnya ditujukan untuk 

masyarakat luas.   Satker mengupayakan untuk memasukkan data capaian output pada 

waktunya. 

3) Satker segera memperbaiki permasalahan yang ada sehingga bisa meminimalkan 

kesalahan. 
 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

Kendala permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan revisi anggaran tingkat DJA dikarenakan penambahan anggaran PC PEN 

dan pengurangan pagu PNBP imbas dari pandemi Covid. Pelaksanaan revisi DJA 

menyebabkan beberapa perpindahan rincian output. 

2) Perubahan rincian output reguler ke rincian output PC PEN kemudian menyebabkan 

perbaikan SPM. 
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3) Beberapa kegitan tidak terlaksana sesuai  rencana penarikan dana mengakibatkankan 

deviasi halaman III DIPA menjadi nilai paling rendah diantara 13 indikator lainnya. 

Nilai ini sudah diupayakan diperbaiki melalui revisi halaman III DIPA. 

g. Pemecahan masalah  

Pemecahan masalah yang telah dilaksanakan sebagai bentuk solusi yang telah dilakukan 

adalah : 

1) Petugas melakukan perbaikan untuk SPM dikarenakan perubahan rincian output. 

Proses ini memerlukan beberapa tahap yaitu revisi anggaran sehinggan pagu minus 

kemudian perbaikan SPM, lalu kembali melakukan revisi anggran. 

2) Melakukan revisi halaman III DIPA untuk penyesuaian penarikan dana satker. 

3)  Petugas operator harus memperhatikan waktu untuk memasukkan capaian output. 

 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Indikator  nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran bulanan termasuk dalam program 

dukungan manajemen 4815  pagu anggaran 7.829.154.000, realisasi 7.447.291.981 

(95,12%). untuk indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari 

dukungan manajemen memiliki nilai pagu anggaran 528.196.000 dengan realisasi 

500.333.910 (94,73%).  

 

 

 
 

Nilai efisiensi adalah indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran  adalah 10,79%.  

6. Kinerja implementasi WBK Satker 

a. Definisi Operasional 

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan 

Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit 

Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P. 
 

𝐸 =
 528.196.000 𝑥 1 −500.333.910

528.196.000 𝑥 1
 x 100%= 0,107 x 100% = 10,79% 
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b. Rumus/Cara Perhitungan 

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan 

Nilai Total Hasil. dihitung hanya 1 kali saja dalam 1 tahun yakni dilakukan self 

assessment bersama Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes RI pada bulan Maret 

2021 berdasarkan penilaian tersebut maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya diusulkan menjadi WBK Nasional. Target nilai pada indikator ini 

adalah 75, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 

tahun 2014 Tentang Pendoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah 
 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Hasil Self assessment oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes RI tahun 2021 

terhadap calon satker berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Tingkat 

Nasional pada KKP Kelas III Palangka Raya diperoleh nilai  self assessment KKP 

Kelas III Palangka Raya sebesar 82,37. Capaian tahun 2021 apabila dibandingkan 

dengan target 75 adalah 109,83%.  

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sertai capaian kinerja tahun  ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

KKP Kelas III Palangka Raya mulai komitmen Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dari tahun 2017, diusulkan oleh Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI tahun 2018 

sebagai Satker Menuju WBK/WBBM tahun 2018. Pada tahun 2018 KKP Kelas III 

Palangka Raya mendapatkan predikat Satker WBK Kemenkes RI dengan nilai 83,27, 

pada tahun 2019 dilakukan assessment kembali dan mendapatkan nilai 81,65 dan 

pada tahun 2020 dilakukan self assessment mendapatkan nilai 83,48. 

Tabel 21 

Membandingkan realisasi kinerja  capaian 2021 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Capaian Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Implementasi WBK 

Satker  - - - 83,27 - 81,65 70 83,48 75 82,37 

% capaian - - - 119,25 109,83% 
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3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2021 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah, dibandingkan target 

tahun 2021 – 2024 capaian tahun 2021 telah mencapai target. Untuk melihat 

perbandingan capaian pada 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 22 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

TARGET 

2020 2021 
2022 2023 2024 

Target Capaian  Target Capaian 

Kinerja implementasi 

WBK satker 

70 83,48 75 82,37 76 77 78 

 

4) Membandingkan  realisasi kinerja dengan standar nasional 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pendoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah target nilai WBK adalah 75. 

Indikator implementasi WBK satker merupakan pendukung untuk tingkat 

utama pada indikator kinerja kegiatan Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah 60. 

Pendukung pada indikator sasaran strategis pada Kementerian Kesehatan 

Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM 

(Kemenkes/Nasional). 

 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan satker lain 

Indikator implementasi WBK satker perbandingan satker lain yaitu KKP Kelas III 

Sampit. Capaian KKP Kelas III Palangka Raya adalah 109,83% dan KKP Kelas III 

Sampit 103,72%. Capaian KKP Sampit lebih rendah dibandingkan KKP Palangka 

Raya.  
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d. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator 

1) Untuk dukungan anggaran indikator ini didukung dengan satu keluaran yaitu 

dukungan manajemen dengan sub komponen satu sub komponen yaitu pelayanan 

umum, pelayanan rumah tanggan dan pelengkapan termasuk detail di dalamnya 

adalah layanan hukum dan layanan organisasi dan reformasi birokrasi memiliki nilai 

pagu anggaran 93.449.000. anggaran tersebut digunakan sebagai faktor pengungkit 

mendukung terlaksananya penilaian WBK satker. 

2) Terdapat rencana kerja pada setiap kelompok kerja; 

3) Melakukan monitoring target rencana kegiatan yang ingin dicapai 6 kelompok kerja 

sebagai komponen pengungkit; 

4) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan bukti data/dokumen setiap pokja; 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Apabila dilihat dari target 75 dengan nilai self assesment 82,37 secara indikator dikatakan 

berhasil, tetapi tdak berhasil untuk memperoleh WBK tingkat Kemenpan RB. Faktor 

penyebab kegagalan telah diidentifikasi sebagai berikut : 

1) Perbedaan persepsi antara evaluator dan Tim Pembangunan ZI Menuju WBK KKP 

Kelas III palangka Raya dalam memahami poin-poin pertanyaan/penilaian termasuk 

kriteria penilaian yang digunakan pada tiap-tiap komponen pengungkit; 

2) karena terjadinya pandemi COVID-19 self asessement dan klarifikasi melalui desk 

dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom  meeting sehingga berbagai 

kendala dapat terjadi seperti hilang sinyal, suara tidak terdengar jelas dll; 

3) Persentase jumlah responden yang mengisi survey tidak terpenuhi,  

 

Faktor penyebab keberhasilan telah diidentifikasi sebagai berikut : 

1) data/dokumen pokja sudah menjadi kegiatan rutin dilaksanakan oleh pegawai; 

2) terdapat monitoring pelaksanaan sub indikator pokja perbulannya; 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

1) Kondisi pandemi COVID-19 self asessement dan klarifikasi melalui desk dilakukan 

secara daring menggunakan aplikasi zoom  meeting sehingga berbagai kendala dapat 

terjadi seperti hilang sinyal, suara tidak terdengar jelas dan lain-lain 

2) Persentase jumlah responden yang mengisi survey tidak terpenuhi 

g. Pemecahan Masalah 

1) Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari self assessment Tim Inspektorat Jenderal 

(Itjen) Kemenkes RI  baik di komponen pengungkit atau pun di komponen hasil  
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2) Melakukan kerja sama/koordinasi dengan Ditjen P2P kemenkes RI selaku Eselon I 

dan Tim Itjen Kemenkes RI. 

3) Untuk membuat responden mau mengisi survei tim WBK telah mengirim pesan dan 

menghubungi masing-masing responden ke nomor kontak, tapi kendala respon 

kembali untuk mengisi survei tetap tidak tidak bisa terpenuhi. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Indikator kinerja implementasi WBK satker termasuk  dokumen anggaran pada tingkat 

program dukungan manajemen layanan dukungan manajemen satker dengan pagu 

7.829.154.000, realisasi 7.447.291.981 (95,12%). Untuk indikator kinerja implementasi 

WBK Satker merupakan bagian dari dukungan manajemen dengan satu sub komponen 

yaitu pelayanan umum, pelayanan rumah tanggan dan pelengkapan termasuk detail di 

dalamnya adalah layanan hukum dan layanan organisasi dan reformasi birokrasi memiliki 

nilai pagu anggaran 93.449.000 dengan realisasi 86.759.275 (92,84%).  

 

 

 

 

 

Nilai efisiensi untuk keluaran dukungan manajemen termasuk didalamnya adalah 

indikator kinerja implementasi WBK satker adalah 7,158%.  

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

a. Definisi Operasional 

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

pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional 

b. Rumus/Cara Perhitungan 

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN 

dikali 100%. Menghitung JPL dari diklat, workshop, pendidikan yang diikuti oleh pegawai 

melalui sertifikat dan materi yang diperoleh. Penghitungan ini berdasarkan jumlah ASN 

𝐸 =
 93.449.000 𝑥 1 −86.759.275

93.449.000 𝑥 1
 x 100%= 0,071 x 100% = 7,158% 
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yang mengikuti dan dibandingkan dengan jumlah total ASN pada satker. indikator  

Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 80 %. 

Berikut formulasi perhitungan indikator peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL : 

 

c. Capaian Indikator 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Penentuan target 80% untuk peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL di tahun 2021. 

Akumulasi di tahun 2021 adalah 92,12 %, angka ini didapatkan dari 39 orang ASN 

yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN selama 2021 dibandingkan dengan jumlah 

total ASN pada akhir Bulan Desember adalah sebanyak 41 orang. Capaian kinerja 

adalah sebesar 118,90%, merupakan perbandingan capaian dibandingkan target. 

2) Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya  

Pada tahun 2020 peningkatan kapasitas SDM merupakan sasaran dan target indikator 

baru diterapakan pada tahun ini. Untuk perbandingan tahun-tahun sebelumnya adalah 

capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 

86,48%. Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 23 

Membandingkan capaian tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya 

Indikator 

kinerja kegiatan 

Capaian Indikator per Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Peningkatan kapasitas 

ASN 20 JPL  - 36,84% - 53,84% - 86,48% 45% 63,16% 80% 95,12% 

% capaian - - - 140,35% 118,90% 

3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi  

Rencana aksi kegiatan  2020 – 2024 merupakan dokumen strategis organisasi. Tahun 

2020 merupakan tahun awal dari rencana jangka menengah, dibandingkan target tahun 

2021 – 2024 capaian tahun 2020 telah mencapai target. Untuk melihat perbandingan 

capaian pada 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 24 

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 
 

Indikator 

kinerja kegiatan 

TARGET 

2020 2021 

2022 2023 2024 
Target Capaian Target Capaian 

Peningkatan 

kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL 

45% 63,16% 80% 95,12% 80% 80% 80% 

4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Untuk indikator kinerja peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL  merupakan 

kebijakan yang tercantum pada petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit Anggaran 

peningkatan kompetensi ASN (pelatihan) sesuai kelas jabatannya (jabatan fungsional teknis 

atau fungsional umum)  dialokasikan untuk kebutuhan  20 jpl per tahun. Penganggaran 

peningkatan kompetensi ASN untuk jabatan fungsional teknis dialokasikan di kegiatan 

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. Penganggaran 

peningkatan kompetensi ASN untuk jabatan jabatan fungsional manajemen (umum) 

dialokasikan di kegiatan Dukungan Manajemen. 

Memperhatikan efektifitas efisiensi anggaran, pemenuhan 20 JPL peningkatan SDM 

dilakukan dengan ketentuan: 

1) Pelatihan sejenis dilakukan melalui kegiatan in house training 

2) Tidak semua peningkatan kapasitas SDM melalui pengiriman pegawai ke luar daerah 

Pada tingkat nasional Kementerian Kesehatan merupakan pendukung untuk sasaran 

strategis Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 

dengan indikator sasaran strategis Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 

kompetensinya sebanyak 202.593 orang 

5) Membandingkan realisasi kinerja dengan saker lain 

Indikator implementasi WBK satker perbandingan satker lain yaitu KKP Kelas III 

Sampit. Capaian KKP Kelas III Palangka Raya adalah 118,90% dan KKP Kelas III 

Sampit 79,27%. Capaian KKP Sampit lebih rendah dibandingkan KKP Palangka Raya.  

d. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator yaitu : 

1) Peningkatan kapasitas tercatat anggaran pada dokumen anggaran pada keluaran 

dukungan manajemen memiliki sub komponen khusus untuk mendukung indikator ini 

yaitu pengelolaan kepegawaian dengan menyediakan anggaran sebesar 322.557.000 

untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN.  
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2) Peningkatan kapasitas dimulai pada Bulan Januari,  kegiatan peningkatan kapasitas 

yang dilakukan gabungan  online dan tatap muka mengingat kondisi pandemi Covid-

19, kegiatan pengingkatan dilakukan online, atau  pertemuan tatap muka dengan kelas 

private dan memperhatikan protokol kesehatan. 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Capaian kinerja pada peningkatan kapasitas ASN 20 JPL ini sebesar 118,90% berhasil 

melampaui target yang telah ditentukan. Keberhasilah capaian ini disebabkan modifikasi 

dari pertemuan yang dilakukan online dan juga modifikasi permintaan peningkatan 

kapasitas yang dilakukan untuk kelas privat. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi  

Kondisi pandemi covid 19 membuat kegiatan peningkatan kapasitas ASN sempat 

mengalami penunda pada triwulan 1 dan 2. Penundaan ini dikarenakan petugas fokus untuk 

pengendalian pandemi di pintu masuk bandara dan wilayah kerja serta pengurangan 

beberapa aktivitas untuk mengendalikan penyebaran penyakit. 

g. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah akibat pelaksanaan peningkatan kapasitas yang mengalami kendala 

akibat kondisi pandemi covid -19 adalah melaksanakan pertemuan secara online atau 

pelaksanaan dengan peserta sedikit, dan narasumber dan instansi penyelenggara bersedia 

memberikan pengajaran secara online ataupun dengan kelas privat. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN termasuk  dokumen anggaran pada tingkat 

program dukungan manajemen dengan pagu anggaran 7.829.154.000 dengan realisasi 

7.447.291.981 (95,12%)  Untuk indikator ini merupakan bagian dari dukungan manajemen 

dengan satu sub komponen pengelolaan kepegawaian memiliki nilai pagu anggaran 

322.557.000 dengan realisasi 297.706.126 (92,30%).  

 

 

 

 

𝐸 =
 322.557.000𝑥 1 −297.706.126

322.557.000 𝑥 1
 x 100%= 0,077 x 100% = 7,704% 
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Nilai efisiensi untuk keluaran dukungan manajemen termasuk didalamnya adalah 

indikator persentase peningkatan kapasitas ASN adalah 7,704%.  

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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian 

perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra 

Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I, dan UPT 

menjabarkan menjadi RAK, maka matriks perbandingan pencapaian kinerja dengan target jangka 

menengah tahun 2021  terlampir pada lampiran 3. Pada lampiran 3 ditampilkan data perbandingan 

IKK untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

didukung oleh sumber daya anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA TA.2021, Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya untuk mendukung Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dengan sasaran strategis berupa 1) Kabupaten/Kota yang melakukan 

pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon 

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB. 2) Meningkatnya 

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic dan menurunnya penyakit 

menular langsung. 3) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Alokasi  pagu anggaran tahun 2021 sebesar 

Rp. 9.207.494.000,- dengan rincian alokasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

1. Realisasi Per Masing-masing indikator  

Terdapat 7 indikator untuk untuk pencapaian kinerja berikut rincian realisasi seperti tabel 

dibawah : 

Tabel 25. 

Alokasi dan Realisasi Anggaran  

Kantor Kesehatan Kelas III Palangka Raya Tahun 2021 
 

No. Indikator 
Pagu Awal 

(Rp) 

Pagu Revisi 

(Rp) 
Realisasi % 

1 

Jumlah pemeriksaan orang, 

alat angkut, barang dan 

lingkungan 

346.109.000 363.211.000 176.370.000 48,56% 

2 

Persentase faktor risiko 

yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan 

315.163.000 339.163.000 304.634.900 89,82% 
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3 

Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk 

negara 

351.928.000 480.988.000 384.744.200 79,99% 

4 Nilai kinerja anggaran 7.079.930.000 7.079.930.000 6.746.066.303 95,28% 

5 
Nilai kinerja pelaksanaan 

anggaran 
417.510.000 528.196.000 500.333.910 94,73% 

6 
Kinerja implementasi 

WBK Satker 
70.509.000 93.449.000 86.759.275 92,84% 

7 

Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL 

218.580.000 322.557.000 297.706.126 92,30% 

Total Brutto 8.799.729.000 9.207.494.000 8.496.614.714 92,28% 

Pengembalian Belanja - - 76.009.658 - 

Total Realisasi Netto 8.799.729.000 9.207.494.000 8.420.605.056 91,45% 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pagu anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Palangka Raya awal tahun 2021 sebesar Rp. 8.799.729.000,- TA. 2021 telah 

dilakukan revisi anggaran dalam RKA-K/L dan Nomor SP DIPA-024.05.2.415800/2021 

tanggal 23 November 2020 sebanyak 8 (Delapan) kali revisi dengan, revisi 1 pertambahan 

health security tanggal 18 April 2021, revisi 2 perubahan RO PC PEN tanggal 2 Juni 

2021 , revisi 3 penambahan anggaran mobile vaksin tanggal 28 Juni 2021. Revisi  ke 4 

POK dan halaman III DIPA tanggal 12 Juli 2021, revisi ke 5 merupakan revisi Kanwil 

dengan pergeseran di dalam 1 KRO serta menyesuaikan halaman III DIPA tanggal 7 

Oktober 2021. Revisi 6 DJA merupakan pengurangan pagu PNBP tanggal 15 

November 2021, Revisi 7 merupakan revisi Kanwil tertanggal 19 November 2021 dan 

revisi 8 tertanggal 26 November 2021. Realisasi  anggaran  brutto  sebesar  Rp. 

8.496.614.714,- dengan persentase 92,28 %  terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 

76.009.658,- yang di kembalikan ke kas negara sehingga realisasi anggaran menjadi Rp. 

8.420.605.056,- dengan persentase 91,45%.  

2. Realisasi Per Layanan Klasifikasi Rincian Output (KRO) 

KRO  pada dokumen anggaran terdapat 18 yaitu KRO 4249.QAA Pelayanan Publik Kepada 

Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 363.211.000,- dengan realisasi Rp 176.370.000,- 

(48,56%) dengan realisasi volume keluaran 464.152 Orang (103,02%). 4249.QAH Pelayanan 

Publik Lainnya dengan pagu anggaran Rp 758.151.000,- dengan realisasi 627.569.600 

(82,30%) dengan realisasi volume keluaran 460 layanan (77,18%) . 4249.RAB Sarana Bidang 

Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 62.000.000,-  dengan realisasi Rp 61.809.500,-  (99,69%) 
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dengan realisasi volume keluaran 1 Paket (100%). 4249.TAM Layanan Pendidikan dan 

Pelatihan Internal dengan pagu anggaran Rp 194.978.000,- dengan realisasi Rp 183.573.633,- 

(94,15%) dengan realisasi volume kegiatan 64 orang (145,45). 4815.EAA Layanan Perkantoran 

dengan pagu anggaran Rp 7.079.930.000,- dengan realisasi Rp 6.746.066.303 (95,28%) dengan 

realisasi volume kegiatan 2 Layanan (100%). 4815.EAB Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran Internal dengan pagu anggaran Rp 66.161.000,- dengan realisasi Rp 65.907.275,- 

(99,62%) dengan realisasi volume kegiatan 1 Layanan (100%). 4815.EAC Layanan Umum 

dengan pagu anggaran Rp 62.636.000,- dengan realisasi Rp 57.910.057,- (92,45%) dengan 

realisasi volume kegiatan 1 Layanan (100%). 4815.EAD Layanan Sarana Internal dengan pagu 

anggaran Rp 110.686.000,- dengan realisasi Rp 110.634.000,- (99,95%) dengan realisasi 

volume kegiatan 9 unit (100%). 4815.EAF Layanan SDM dengan pagu anggaran Rp 

127.579.000,- dengan realisasi Rp 114.132.493,- (89,46%) dengan realisasi volume kegiatan 58 

orang (105,45%). 4815.EAG Layanan Hukum dengan pagu anggaran Rp 27.046.000,- dengan 

realisasi Rp 26.381.800,- (97,54%) dengan realisasi volume kegiatan 1 Layanan (100%). 

4815.EAJ Layanan Data dan Informasi dengan pagu anggaran Rp 66.403.000,- dengan realisasi 

Rp 60.377.475,- (90,92%) dengan realisasi volume kegiatan 1 Layanan (100%). 4815.FAE 

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan pagu anggaran Rp 159.984.000,- dengan 

realisasi Rp 156.528.078,- (97,84%) dengan realisasi volume kegiatan 12 Laporan (100%) dan 

4815.FAH Pengelolaan Keuangan Negara dengan pagu anggaran Rp 84.391.000,- dengan 

realisasi Rp 72.867.000,- (86,34%) dengan realisasi volume kegiatan 24 Laporan (100%). 

Tabel 26. Realisasi Anggaran Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 

Negara dan Wilayah Berdasarkan Dokumen RKAKL 2021 

KRO / RINCIAN OUTPUT 

 

PAGU 

 

REALISASI SISA 

 

% 

4249 Duk pelayanan kekarantinaan di 

pintu masuk negara dan wilayah 

1.378.340.000 1.049.322.733 329.017.267 76,13 

 4249.QAA Pelayanan Publik Kepada 

Masyarakat 

363.211.000 176.370.000 186.841.000 48,56 

4249.QAA.011 Pelayanan Kesehatan 

Haji 

180.511.000 5.790.000 174.721.000 3,21 

4249.QAA.014 Pelayanan kes di 

pelabuhan/bandara/LB (PEN) 

182.700.000 170.580.000 12.120.000 93,37 

4249.QAH Pelayanan Publik lainnya 758.151.000 627.569.600 130.581.400 82,78 

4249.QAH.002 Layanan Kekarantinaan 

Kesehatan di Bandar Udara 

315.163.000 281.634.900 33.528.100 89,36 

4249.QAH.004 Layanan Kesehatan Pada 

Situasi Khusus 

23.280.000   22.230.000 1.050.000 95,49 
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4249.QAH.007 Layanan Pengendalian 

vektor DBD 

31.830.000    6.677.000 25.153.000 20,98 

4249.QAH.008 Layanan survei vektor 

pes 

92.628.000  83.606.000 9.022.000 90,26 

4249.QAH.009 Layanan pengendalian 

vektor diare 

15.588.000    1.666.000 13.922.000 11,97 

4249.QAH.010 Layanan pengendalian 

vektor malaria 

6.165.000 0 6.165.000 0,00 

4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor 

DBD 

15.360.000 14.460.000 900.000 94,14 

4249.QAH.012 Layanan Survei Vektor 

Malaria 

25.095.000 21.503.900 3.591.100 85,69 

4249.QAH.013 Layanan Survei vektor 

diare 

11.520.000 10.920.000 600.000 94,79 

4249.QAH.014 Layanan Pencegahan 

dan pengendalian penyakit HIV AIDS 

27.406.000 25.396.000 2.010.000 92,67 

4249.QAH.015 Layanan deteksi terduga 

TB 

40.081.000 37.026.000 3.055.000 92,38 

4249.QAH.016 Layanan Pengendalian 

FR lingkungan 

62.975.000 39.049.800 23.925.200 62,01 

4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan 

kesehatan di bandara (PEN) 

24.000.000 23.000.000 1.000.000 95,83 

4249.QAH.023 Pelayanan Kesehatan 

pada situasi khusus (PEN) 

62.560.000 55.900.000 6.660.000 89,35 

4249.QAH.024 Layanan pengendalian 

faktor risiko lingk (PEN) 

4.500.000 4.500.000 0 100,00 

4249.RAB  Sarana Bidang Kesehatan 62.000.000 61.809.500 190.500 100 

4249.RAB.001 Pengadaan alat dan 

bahan kekarantinaan kesehatan di pintu 

masuk 

62.000.000 61.809.500 5.565.500 100 

4249.TAM Layanan Pendidikan dan 

Pelatihan internal 

194.978.000 183.573.633 11.404.367 94,15 

4249.TAM.001 Pelatihan Kesehatan 142.648.000 103.425.833 39.222.167 5,0424 

4249.TAM.002 Pelatihan kesehatan 

(PEN) 

52.330.000 49.798.200 2.531.800 95,162 

 

Untuk realisasi anggaran pada  dukungan manajemen 4815 pada bisa dilihat pada tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 27. Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Berdasarkan Dokumen RKAKL 

2021 

KRO/ RINCIAN OUTPUT PAGU  REALISASI SISA % 

Program dukungan manajemen 7.829.154.000 7.447.291.981 381.862.019 95,12 

 4815.EAA Layanan perkantoran 7.079.930.000 6.746.066.303 333.863.697 95,28 

4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan satker 4.826.777.000 4.158.346.131 668.430.869 86,15 

4815.EAA.004 Operasional dan 

pemeliharaan 2.253.153.000 2.170.512.567 82.640.433 96,33 

4815.EAB Layanan perencanaan dan 

penganggaran internal 66.161.000 65.907.275 253.725 99,62 

4815.EAB.001  Rencana program P2P dan 

Dukman 66.161.000 65.907.275 253.725 99,62 

4815.EAC Layanan umum 62.636.000 57910057 4.725.943 92,45 

4815.EAC. Layanan Umum dan 

perlengkapan 62.636.000 57910057 4.725.943 92,45 

4815.EAD Layanan sarana internal 110.686.000 110634000 52.000 99,95 

4815.EAD.001 Peralatan fasilitas 

perkantoran Ditjen P2P 110.686.000 110634000 52.000 99,95 

4815.EAF Layanan SDM 127.579.000 114.132.493 13.446.507 89,46 

4815.EAF.551 Layanan Administrasi 

Kepegawaian Ditjen P2P 127.579.000 114.132.493 13.446.507 89,46 

4815.EAG Layanan Hukum 27.046.000 26.381.800 664.200 97,54 

4815.EAG.551 Layanan Hukum dan 

kepatuhan internal Ditjen P2P 27.046.000 26.381.800 664.200 97,54 

4815.EAJ Layanan data dan informasi 66.403.000 60.377.475 6.025.525 90,93 

4815.EAJ.551 Data dan informasi Ditjen P2P 66.403.000 60.377.475 6.025.525 90,93 

4815.FAE Pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan 159.984.000 156.528.078 3.455.922 97,84 

4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan program 159.984.000 156.528.078 3.455.922 97,84 

4815.FAH Pengelolaan keuangan negara 128.729.000 109.354.500 19.374.500 84,95 

4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen 

P2P 84.391.000 63.217.000 21.174.000 74,91 

4815.FAH.052 Pengelolaan Perbendaharaan 

Ditjen P2P 44.338.000 36.487.500 7.850.500 82,294 

 

3. Penjelasan realisasi yang tidak mencapai target 

Adapun beberapa uraian output yang anggaranya tidak terserap secara maksimal yaitu sebagai 

berikut : 



   

LAPORAN KINERJA KKP KELAS III PALANGKA RAYA TAHUN 2021   71 

 

a. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat perubahan pagu awal pada indikator satu yaitu 

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan semula Rp 346.109.000,- 

menjadi Rp 363.211.000. Capaian realisasi anggaran pada indikator ini terserap sebesar Rp 

176.370.000 (48,56%) namun persentase kegiatan tercapai 106,17%. Realisasi anggaran 

pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan tidak 

mencapai target realisasi anggaran menurut DJA yaitu 90% dikarenakan terjadinya 

pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal 

serta tidak dilaksanakan kegiatan pelayanan haji karena peraturan pembatalan 

keberangkatan Jemaah haji tahun 2021. 

b. Terdapat perubahan pagu awal pada indikator satu yaitu Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan semula Rp 315.163.000,- 

menjadi Rp 339.163.000,-. Capaian realisasi anggaran pada indikator ini terserap sebesar Rp 

304.634.900 (89,82%) dan persentase kegiatan tercapai 105,26%. Realisasi anggaran pada 

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

anggaran tidak mencapai target realisasi anggaran menurut DJA yaitu 90% dikarenakan 

terjadinya pandemi COVID-19. 

c. Terdapat perubahan pagu awal pada indikator satu yaitu Indeks pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara semula Rp 351.928.000,- menjadi Rp 480.988.000,-. Capaian realisasi 

anggaran pada indikator ini terserap sebesar Rp 384.744.200 (79,99%) namun persentase 

kegiatan tercapai 115,56%. Realisasi anggaran pada indikator Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk negara anggaran tidak mencapai target realisasi anggaran menurut 

DJA yaitu 90% dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan 

tidak dapat dilakukan secara maksimal dan pengendalian vektor tidak dapat dilakukan 

sesuai target karena pelaksanaannya berdasarkan hasil survei vektor. 

 

Target penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya tahun 2021 awal  adalah sebesar Rp1.417.300.000,- kemudian mengalami revisi 

penurunan penerimaan diakibatkan pandemi Covid 19 menjadi Rp 1.112.655.000 Adapun realisasi 

penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar Rp1.179.587.430,- atau 

sebesar 106,02%. Semua  penerimaan yang ditatalaksanakan oleh bendahara penerima telah 

disetorkan ke kas negara sehingga tidak ada sisa saldo kas di bendahara penerimaan yang belum 

disetor ke kas Negara. Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 menurun 

6,67 % dari penerimaan PNBP Tahun 2020. Penurunan Penerimaan PNBP ini terjadi karena adanya 

terjadinya pandemi COVID-19 sehingga adanya penangguhan sementara kunjungan jemaah umrah 

maupun turis asing ke Arab Saudi ini sebagai upaya pemerintah setempat mencegah penyebaran 

virus corona masuk ke negaranya oleh sebab itu berkurangnya Jemaah yang melakukan vaksin 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag30390/virus-corona
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meningitis. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) semua  telah disetorkan ke kas negara 

sehingga tidak ada sisa saldo penerimaan yang belum disetor ke kas negara oleh bendahara atau 

oleh wajib bayar, dimana penerimaan PNBP di wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Palangka Raya telah didukung dengan menggunakan perangkat EDC yang disediakan Bank 

BNI-46, Bank BRI dan Bank Mandiri, tbk. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan 

perwujudan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, 

program dan kegiatan selama tahun 2021, untuk mencapai sasaran strategis yang telah 

ditetapkan guna mendukung pembangunan kesehatan yang berhasil. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dapat merealisasikan 

target indikator kinerja tahun 2021 rata-rata untuk 7 indikator adalah 107,22%, Realisasi 

anggaran untuk mencapai keluaran adalah dengan pagu anggaran  9.207.494.000, realisasi 

anggaran netto 8.420.605.056 (91,45%). Terdapat 1 (satu) indikator dibawah capaian 100%, dan 

6 (enam) indikator diatas capaian 100% maka dibuat simpulan sebagai berikut : 

1. Capaian indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 

2021 adalah 106,17%. 

2. Capaian indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, Alat angkut, 

Barang dan Lingkungan Tahun 2021 adalah 105 %.  

3. Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah 115,56%. 

4. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran melalui SMART DJA adalah 90,82 % .  

5. Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui nilai IKPA adalah 104,05%. 

6. Capaian nilai kinerja implementasi WBK satker tahun 2021 melalui  total penilaian self 

assessment adalah 109,83%. 

7. Capaian peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL di tahun 2021 adalah sebesar 118,90%. 

B. TINDAK LANJUT 

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2021 merupakan hasil kerja tim dari segenap unsur 

di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya, komitmen, keterlibatan 

dan dukungan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam mengupayakan berbagai kegiatan 

secara optimal, namun hal ini tidak terlepas dari hambatan selama dalam pelaksanaanya. Adapun 

hambatan yang ditemukan adalah : 

1. Hambatan Pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan Belum semua 

Fasyankes telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan belum terdaftar pada 

aplikasi NAR dan pedulilindungi untuk melakukan test dan menerbitkan hasil pemeriksaan 

covid-19.   untuk melakukan test covid-19 dan terintegrasi dengan aplikasi pedulilindungi.       

Belum semua penumpang paham dan bersedia menggunakan aplikasi  e-HAC.  

2. Pemeriksaan barang : Beberapa hal yang menjadi hambatan seperti kekurangan jumlah SDM 

serta beban kerja yang tinggi. Kekurangan alat yang dimiliki untuk sarana penunjang seperti 
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APD, mesin spraying serta ketersediaan bahan larutan desinfeksi menjadi hambatan paling 

besar dalam pelaksanaan kegiatan.  

3. Pemeriksaan lingkungan : kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola serta adanya 

keberatan atas perbaikan yang direkomendasikan. 

4. Beberapa  kali perubahan peraturan yang mengatur persyaratan keberangkatan bagi pelaku 

perjalanan 

5. Terjadi pandemik COVID-19 dari tahun 2020 hingga saat ini sehingga pelaksanaan kegiatan 

tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan misalnya kegiatan pelaksanaan pelayanan haji 

tahun 2021. 

6. Implementasi kinerja WBK satker pada self assesment 2021 masih belum memperoleh 

WBK Nasional 

7. SDM Kesehatan yang belum terlatih tentang spraying vektor dan eksisting tenaga 

entomologi kesehatan yang belum terpenuhi pada masing-masing wilker belum sesuai 

dengan NSPK; 

8. SOP pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor yang belum di reviu sesuai dengan 

pelaksanaan kegiatan di lapangan; 

Langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut adalah : 

1. Berkerja sama dengan dinas kesehatan untuk mendapatkan daftar Fasyankes yang 

melakukan test Covid-19,  Sosialisasi e-HAC kepada penumpang, melalui media banner, 

media sosial, dan sarana lainnya di bandara, mengadakan Vaksinasi terbatas bagi 

Penumpang dengan pesawat udara di bandara Tjilik Riwut Palangka Raya agar 

mempercepat target pelaksanaan vaksinasi nasional.  

2. Pemeriksaan barang : Faktor penentu keberhasilan pencapaian target adalah SDM yang 

mampu melaksanakan dan sudah memiliki pengetahuan pada kegiatan disinfeksi/desinfektan 

barang, ketersedian anggaran yang cukup dan kerjasama terhadap LS/LP terkait di bandara, 

Beberapa hal yang menjadi hambatan seperti kekurangan jumlah SDM serta beban kerja 

yang tinggi bisa ditutupi dengan bantuan tim satgas Covid 19. Kekurangan alat yang dimiliki 

untuk sarana penunjang seperti APD, mesin spraying serta ketersediaan bahan larutan 

dengan mengajukan usulan pada tahun berikutnya. 

3. Pemeriksaan lingkungan : Adapun kebijakan dan upaya yang dilakukan adalah melakukan 

penyuluhan secara langsung saat pemeriksaan/inspeksi dilapangan kepada masyarakat 

pelabuhan/bandara dan penanggung jawab kebersihan gedung serta melakukan pemetaan 

TTU sehingga dalam menetapkan target kegiatan tidak mengalami kesalahan sebagai tindak 

lanjut hasil pengawasan sanitasi tempat tempat umum. Sebagai tambahan pendukung adalah 

terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak pengawasan sanitasi tempat-tempat umum 

yang diperiksa dan masyarakat sekitar. 
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4. komunikasi dengan pengguna layanan bandara Cilik Riwut Palangka Raya dan Pelabuhan, 

baik dari pihak maskapai, Angkasa Pura, Syahbandar, Keagenan, ABK kapal, dan 

Penumpang untuk bekerja sama dalam melakukan sosialisai peraturan terbaru terkait pelaku 

perjalanan dan prosedur pengawasan serta pemeriksaan dimasa pandemi. 

5. Menyesuaikan regulasi dari pemerintah untuk diperbolehkannya pelaksanaan haji dan umroh 

di tahun berikutnya, untuk tahun 2021 terkendala pada serapan anggaran Haji karena tidak 

ada pelaksanaan. 

6. Pada tahun berikutnya mengajukan kembali menjadi usulan satker WBK nasional 

diharapkan dengan kerjasama pengisian survei kepada pihak eksternal bisa mencapai target. 

7. Melakukan pengajuan anggaran pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada 

pada tahun berikutnya; 

8. Reviu SOP pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor secara keseluruhan. 

 

 Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2021 

ini dibuat sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 

kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021. Laporan 

kinerja ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan 

keputusan untuk peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dimasa 

depan. Penyusunan laporan kinerja ini masih banyak kekurangan oleh karena itu diharapkan umpan 

balik serta tindak lanjut dari laporan kinerja ini demi peningkatan serta penyempurnaan pelaksanaan 

kegiatan dan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dimasa yang 

akan datang. 

  



Matriks Pencapaian Kinerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

Tahun 2021 

Sasaran Pogram Indikator Target Realisasi % 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk Negara 

dan Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, 

alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan 

519.663 551.724 106,17 

2 Persentase faktor risiko 

penyakit dipintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan 

lingkungan 

95% 100% 105,26 

3 Indeks Pengendalian Faktor 

Risiko di pintu masuk negara 

90% 104% 115,56 

Meningkatnya 

dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

4 Nilai kinerja anggaran 83 75,38 90,82 

5 Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

93 96,77 104,05 

6 Kinerja implementasi WBK 

satker 

75 82,37 109,83 

7 Persentase Peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL 

80% 95,12% 118,90 

RATA-RATA 107,22 

 

Lampiran : 1 



Matriks Cara Perhitungan Pencapaian Kinerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

Tahun 2021 

 

Sasaran Pogram Indikator 
2021 

Target Realisasi Rumus/Cara Perhitungan Realisasi % 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk Negara 

dan Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar kekarantinaan kesehatan 

519.663 551.724 

 

                                               
                     

                                            
                     

       
      

      
       

106,17% 

2 Persentase faktor risiko penyakit 

dipintu masuk yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 

95% 100% 

 

                                          
                                            

                                                 
                                            

       
   

  
       

105,26% 

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 

pintu masuk negara 

90% 104% 
 

                                            
                     

                                             
                            

       
   

  
       

115,56% 

Meningkatnya 

dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

4 Nilai kinerja anggaran 83 75,38 
 

                                    

                             
       

     

  
       

90,82% 

5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran 

93 96,77 

 

                                        
                

                                    
                            

       
     

  
       

104,05% 

6 Kinerja implementasi WBK satker 75 82,37 
 

                        

                           
       

     

  
       

109,83% 

7 Persentase Peningkatan kapasitas 

ASN sebanyak 20 JPL 

80% 95,12% 

    

                                    

               
                                       

                   

               
     

  
       

118,90% 
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Matriks Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya  

 

 

Sasaran Pogram Indikator 
2020 2021 2022 2023 2024 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Target Target 

Meningkatnya Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk 

Negara dan Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan 

kesehatan 

335.153 436.210 130,15 519.663 551.724 106,17 537,844 561,521 589,786 

2 Persentase faktor risiko 

penyakit dipintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

90% 100% 111,11 95% 100% 105,26 95% 95% 95% 

3 Indeks Pengendalian Faktor 

Risiko di pintu masuk negara 

85% 100,13% 117,65 90% 104% 115,56 90% 90% 90% 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya pada 

Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

4 Nilai kinerja anggaran 80 81,02 101,27 83 75,38 90,82 84 85 86 

5 Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

80% 95,71% 119,63 93 96,77 104,05 93% 93% 93% 

6 Kinerja implementasi WBK 

satker 

70 83,48 119,26 75 82,37 109,83 76 77 78 

7 Persentase Peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL 

45% 63,16% 140,35 80% 95,12% 118,90 80% 80% 80% 
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Matriks Perbandingan Pencapaian Kinerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit  

Tahun 2021 

 

Sasaran Pogram Indikator 
KKP Kls III P. Raya KKP Kls III Sampit Keterangan  

Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk 

Negara dan 

Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar kekarantinaan kesehatan 

519.663 551.724 106,17 1.267.050 1.268.379 100,10 Persentase capaian lebih 

tinggi dari KKP Sampit 

2 Persentase faktor risiko penyakit 

dipintu masuk yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 

95% 100% 105,26 95% 100% 105,26 Persentase capaian sama 

dengan KKP Sampit 

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 

pintu masuk negara 

90% 104% 115,56 90% 89,02% 98,91 Persentase capaian lebih 

tinggi dari KKP Sampit 

Meningkatnya 

dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

4 Nilai kinerja anggaran 83 75,38 90,82 83 82,39 99,27 Persentase capaian lebih 

rendah dari KKP Sampit 

5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran 

93 96,77 104,05 93 97,94 105,31 Persentase capaian lebih 

rendah dari KKP Sampit 

6 Kinerja implementasi WBK satker 75 82,37 109,83 75 77,79 103,72 Persentase capaian lebih 

tinggi dari KKP Sampit 

7 Persentase Peningkatan kapasitas 

ASN sebanyak 20 JPL 

80% 95,12% 118,90 80% 63,41% 79,27 Persentase capaian lebih 

tinggi dari KKP Sampit 

RATA-RATA REALISASI CAPAIAN 107,22  98,83 

Persentase capaian 

secara umum lebih 

tinggi dari KKP 

Sampit 
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4. Penghargaan Dari Instansi Lain 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



5. Buletin KKP Kelas III Palangka Raya Tahun 2021 edisi 10 dan 11 

 

  

 



 



 List Capaian Target

List Capaian

No Program/Kegiatan
Indikator

Program/Kegiatan
.

Sasaran
KL

Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit

Eselon

1 Kegiatan Dukungan
Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan
Wilayah

Indeks Pengendalian
Faktor Risiko di pintu
masuk negara

Kegiatan Januari dikendalikan 6% 5.00 6.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari dikendalikan 12% 10.00 12.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret dikendalikan 17% 15.00 17.00 113 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April indeks pengendalian 23% 20.00 23.00 115 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei indeks pengendalian 25% 25.00 30.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni indeks pengendalian 36% 30.00 36.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli Indeks capaian 42% 40.00 42.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus capaian indeks di pintu masuk 48 persen 50.00 48.00 120 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septemberindeks pengendalian faktor risiko di pintu
masuk negara 54%

60.00 54.00 108 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober capaian 60% 70.00 60.00 86 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November Indeks pengendelian FR di pintu masuk
negara 65%

80.00 65.00 81 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember indeks pengendalian pada Bulan
Desember 104
melampaui target dikarenakan sinyal KLB
di respon kurang dari 24 jam dikendalikan
sebanyak 7 laporan

90.00 104.00 116 % Indeks DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

2 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program
di Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Nilai Kinerja
Penganggaran

Kegiatan Januari sesuai target 0.00 0.00 100 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari sesuai target 0.00 0.00 100 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret isian Bulan Maret dilakukan pada Bulan
April Nilai SMART 34.55

20.00 34.55 173 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Unit Eselon

 ()
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No Program/Kegiatan
Indikator

Program/Kegiatan
.

Sasaran
KL

Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit

Eselon

Unit Eselon

April Nilai SMART DJA 39
05 bulan April

25.00 39.05 156 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei nilai SMART DJA bulan Mei 42
27

35.00 42.27 121 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni nilai SMART DJA bulan Juni 40.00 43.16 108 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli nilai SMART DJA 50.00 58.05 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus capaian nilai kinerja penganggaran 56.87
dari SMART DJA

55.00 56.87 103 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septembernilai SMART DJA 60.00 57.20 95 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober nilai smart DJA 60.72 65.00 60.72 93 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November nilai SMART DJA 70.00 65.16 93 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember nilai SMART DJA 75
38 tidak mencapai target penyebab adalah
nilai capaian output ada yang tidak
tercapai
dan deviasi halaman III DIPA

83.00 75.38 91 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

3 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program
di Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Kinerja implementasi
WBK satker

Kegiatan Januari nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni nilai tahun 2020 72.00 83.48 116 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli Terdapat perubahan target dari 72 ke 75
terdapat revisi perjanjian kinerja
nilai tahun 2020

75.00 83.48 111 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
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No Program/Kegiatan
Indikator

Program/Kegiatan
.

Sasaran
KL

Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit

Eselon

Unit Eselon

Agustus nilai tahun 2020 75.00 83.48 111 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septembernilai WBK satker 75.00 83.48 111 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober Nilai WBK 2020 83.48 75.00 83.48 111 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November nilai self assesment 2021 82
37

75.00 82.37 110 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember nilai self assesment tahun 2021 sudah
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemenkes dan dikeluarkan surat oleh
Sekreatriat Jenderal DItjen P2P

75.00 82.37 110 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

4 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program
di Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Persentase tingkat
kepatuhan
penyampaian laporan
keuangan

Kegiatan Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

5 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program
di Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Persentase
Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

Kegiatan Januari diikuti diklat online satu orang atas nama
Widiana dari 37 pegawai

2.00 2.70 135 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari diklat di Bulan Februari bertambah 5 ASN
menjadi 16.22

5.00 16.22 324 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret diklat ASN diikuti 11 orang dari 37 ASN 10.00 29.73 297 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April peningkatan kapasitas JPL diikuti 13 dari 37
orang

20.00 34.21 171 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei ASN mengikuti peningkatan kapasitas 64
10%
25 ASN dari 39 orang

25.00 64.10 256 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni peningkatan kapasitas asn pada bulan juni
diikuti 26 dari 40 ASN

30.00 65.00 217 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli ASN yang mengikut peningkatan kapasitas
29 dari 40 ASN

40.00 72.50 181 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus capaian peningkatan kapasitas SDM diikuti
32 orang dari 40 ASN

45.00 80.00 178 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
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No Program/Kegiatan
Indikator

Program/Kegiatan
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Sasaran
KL

Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit

Eselon

Unit Eselon

Septemberjumlah % ASN yang mengikut peningkatan
kapasitas 33 dari 41 ASN

50.00 80.49 161 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober peningkatan kapasitas ASN 20JPL diikuti 34
orang dari 41 ASN

60.00 82.93 138 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November jumlah ASN yang mengikut peningkatan
kapasitas 37 dari 41 ASN

70.00 90.24 129 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20
JPL diikuti 39 orang dari 41 ASN

80.00 95.12 119 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

6 Kegiatan Dukungan
Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan
Wilayah

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

Kegiatan Januari capaian pada bulan Januari 31382.00 43152.00 138 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari Capaian bulan Februari 61896.00 81475.00 132 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret Capaian Bulan Maret 131.237 92416.00 131237.00 142 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April capaian Bulan April 122936.00 185126.00 151 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei capaian pemeriksaan Bulan Mei 153461.00 221381.00 144 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni capaian pada Bulan Juni 183991.00 288878.00 157 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli capaian Bulan Juli 265369.00 309381.00 117 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus capaian Bulan Agustus 316228.00 336275.00 106 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septembercapaian pemeriksaan Bulan September 367087.00 387824.00 106 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober capaian pemeriksaan Bulan Oktober 417946.00 449184.00 107 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November Capaian Bulan November 468804.00 503864.00 107 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember Capaian pada bulan desember utk jumlah
pemeriksaan orang
alat angkut
barang dan lingkungan

519663.00 551724.00 106 % Serti�kat DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
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Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit
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7 Kegiatan Dukungan
Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan
Wilayah

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

Kegiatan Januari dikendalikan 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari bulan februari 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret bulan maret 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April Dilakukan pengendalian 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Mei dikendalikan 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni dilakukan pengendalian 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli faktor risiko yang dikendalikan 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus capaian faktor risiko yang dikendalikan di
pintu masuk

95.00 95.00 100 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septemberfaktor risiko yang dikendalikan 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober capaian 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November faktro risiko terkendali 100% 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember semua faktor risiko dikendalikan 95.00 100.00 105 % Persentase DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

8 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program
di Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

Kegiatan Januari Bulan Januari nilai IKPA 97
78

93.00 97.78 105 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Februari bulan februari nilai IKPA 98
11

93.00 98.11 105 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Maret Bulan Maret nilai IKPA 98
11

93.00 98.11 105 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

April IKPA bulan april 80
42

93.00 80.42 86 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
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No Program/Kegiatan
Indikator

Program/Kegiatan
.

Sasaran
KL

Bulan Uraian Capaian Target Realisasi Capaian Satuan
Unit

Eselon

Unit Eselon

Mei IKPA bulan Mei 83
34

93.00 83.34 90 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juni IKPA Bulan Juni 93
33

93.00 93.33 100 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Juli nilai IKPA JULI 93
91

93.00 93.91 101 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Agustus nilai IKPA pada OM SPAN bulan Agustus 93.00 95.32 102 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Septembernilai IKPA melalui OM SPAN 93.00 96.05 103 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Oktober nilai IKPA Okotber 92
56

93.00 92.56 100 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

November nilai IKPA NOVEMBER 94
24

93.00 94.24 101 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT

Desember nilai IKPA diambil dari OM SPAN nilai telah
melampaui target

93.00 96.77 104 % DITJEN
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
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