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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat 

dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Poso Tahun 2021 yang telah disusun oleh tim penyusun Lakip dapat 

terselesaikan. Laporan Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP Kelas III Poso selama tahun 

2021. 

 

Adapun fungsi dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 

instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III pada tahun 2021 dapat 

memberikan pelayanan dan melaksanakan program dengan baik, 

keberhasilan ini dapat diukur dengan indikator kinerja tahunan.Untuk 

mendukung kinerja, inovasi di beberapa aspek dalam organisasi telah 

diimplemantasikan guna memberikan kemudahan, keselarasan, 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

 

Meskipun demikian, proses penyempurnaan dan penataan kerja masih 

jauh dari kata selesai, untuk membentuk pelayanan kekarantinaan kesehatan 

yang prima dan professional. SDM yang menggerakkan organisasi adalah 

asset penting dan mendasar guna mendorong perbaikan substansial agar 

KKP Kelas III Poso berkinerja lebih baik lagi. 
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Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan kepada pimpinan 

bersama ini telah disusun secara sederhana gambaran kinerja KKP Kelas III 

Poso tahun 2021. Laporan disusun berdasarkan kontrak kerja tahunan.  

Dengan sangat terbuka, KKP Kelas III Poso menerima masukan dan kritik 

membangun dari semua pihak, untuk lebih baik dalam pelayanan dan tata 

kelola organisasi. 

 
          Poso, 22 Januari 2021 

        Kepala Kantor, 
 
 
 
 

SYAMSU ALAM, SKM., M.Epid 
NIP. 197401181996031001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang 

dijanjikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso kepada Direktur 

Jenderal P2P, terdapat 6 ( enam ) Indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki 

capaian kinerja diatas target dan 1 ( satu ) indicator kinerja dibawah target yang telah 

ditetapkan, yaitu: 

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

kekarantinaan kesehatan tercapai 725.313  dari target 650.000, dengan capaian 

kinerja 111.59%. 

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

alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 95%, dengan 

capaian kinerja 105.26%. 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara tercapai 100% dari 

target 90%, dengan capaian kinerja 111.11%. 

4. Nilai kinerja anggaran tercapai 87.07 dari target 83, dengan capaian kinerja 

104.90%. 

5. Nilai indikatir kinerja pelaksanaan anggaran tercapai 97.43 dari target 93, dengan 

capaian kinerja 104.76%. 

6. Kinerja implementasi WBK satker tercapai 79.61 dari target 75, dengan capaian 

kinerja 106.15%. 

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tercapai 80% dari target 

80%, dengan capaian kinerja 100%. 
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BAB I. 

 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tantangan pembangunan kesehatan semakin kompleks, tantangan 

tersebut diantaranya semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada 

pelayanan kesehatan yang bermutu, beban ganda penyakit (di satu sisi, angka 

kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di sisi lain penyakit tidak menular 

mengalami peningkatan yang cukup bermakna), disparitas status kesehatan antar 

wilayah cukup besar, terutama dI wilayah timur (daerah terpencil, perbatasan dan 

kepulauan/DTPK), peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan 

terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak merata, 

adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim, serta 

integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan yang melibatkan lintas sektor di 

lingkungan pemerintah,  

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). Masih 

berlanjutnya pandemi Covid-19 di tahun 2021 harus dipergunakan sebagai 

pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new 

emerging diseases), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang 

mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.  
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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. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga 

merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan 

strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan 

menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik.  

Sejalan dengan 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. 

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan 

program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif  salah satunya adalah 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan 
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dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu 

masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan. 

Tahun 2021 merupakan tahun dimana kita mengalami pandemic yang 

berkepanjangan yaitu pandemic covid-19 yang sudah ada sejak tahun 2020.. 

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar 

ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya 

penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. 

Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World 

Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 

sejak 11 Maret 2020.. 

Peningkatan kewaspadaan di Indonesia dilakukan dengan tidak lagi 

memberikan kemudahan untuk orang keluar masuk negara Indonesia. Salah 

satunya pemerintah Indonesia memberlakukan surat keterangan sehat yang 

menyatakan bebas dari Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan PCR  bagi 

pendatang baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mempunyai tugas untuk cegah tangkal 

penyakit di pintu masuk negara memiliki peran yang sangat penting dalam rangka 

mencegah penyebaran covid-19 ini.. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya 

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar 

udara, dan pos lintas batas darat negara. KKP menyelenggarakan fungsi: sebagai 

berikut  : 

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.  
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 Kedudukan KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jenderal. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris 

Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan 

Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan,  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Poso termasuk dalam KKP Kelas III yang ditetapkan berdasarkan kriteria 

klasifikasi yang merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang 

menggambarkan beban kerja KKP. Kriteria klasifikasi KKP terdiri atas : 

1. . Unsur utama, terdiri atas : 

a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, 

barang, dan lingkungan; 

b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, 

barang, dan lingkungan; 

c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, 

orang, barang, dan lingkungan; 

d. pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan 

kesehatan situasi khusus;  

e. pelaksanaan informasi kekarantinaan kesehatan; 

f. pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan; 

g. jumlah pintu masuk negara; 

h. bimbingan teknis; 

i. sumber daya manusia teknis; dan 

j. sarana dan prasarana teknis. 
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2. Unsur penunjang terdiri atas : 

a. anggaran; 

b. sumber daya manusia administrasi; 

c. sarana dan prasarana penunjang; dan 

d. pelaksanaan kerja sama. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan   

Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KKP,  adalah  

UPT  yang  melaksanakan  upaya  mencegah dan  menangkal  keluar  atau  

masuknya  penyakit dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat  di  wilayah 

kerja  pelabuhan,  bandar  udara,  dan  pos  lintas  batas darat negara. 

KKP Kelas III Poso dipimpin seorang kepala. Kepala KKP dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Susunan organisasi KKP kelas III terdiri atas 

subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional.  

Subbagian  administrasi  umum mempunyai  tugas  melakukan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan  keuangan  dan  

barang  milik  negara,  urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan 

hubungan masyarakat,  pengelolaan  data  dan  informasi, pemantauan,  evaluasi,  

dan  pelaporan,  kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas III. 
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Kelompok  jabatan  fungsional  mempunyai  tugas memberikan  pelayanan  

fungsional  dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. 

Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KKP, Kepala  KKP  

dapat  membentuk  instalasi  setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. 

Pembentukan instalasi mengacu  pada  pedoman  instalasi  yang  ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal.  

Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KKP, dapat dibentuk 

Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur 

Jenderal. Pembentukan  dan/atau  perubahan  Wilker  KKP mengacu  pada 

pedoman pembentukan dan/atau perubahan Wilker KKP yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

Struktur organisasi KKP Kelas III Poso dapat dilihat pada bagan dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO 

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021) 

 

.D. SUMBER DAYA MANUSIA  
 

1. Distribusi Pegawai Berdasarkan  Jabatan 

Pegawai KKP Poso  berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut :  

GRAFIK 1. DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jabatan struktural sebanyak 2 (dua) 

orang atau 20,5% dari jumlah pegawai KKP Poso dari bulan Mei s.d November 

2021. Selanjutnya pada bulan Desember 2021 Kepala Seksi PRL dan KLW serta 

STRUKTURAL, 20.5%

JFT, 2,6%

JFU, 1,8%

STRUKTURAL JFT JFU
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kepala seksi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi berubah status 

menjadi koordinator untuk penyetaraan jabatan kedalam jabatan fungsional 

sebagai sanitarian ahli muda dan epidemiologi kesehatan ahli muda. 

Jabatan Fungsional Umum (JFU)  sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau 1,7% 

dari jumlah pegawai KKP Poso sesuai dengan data Sistim Informasi Manajemen 

Pegawai (SIMKA) Kementerian Kesehatan. 

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 16 (enam belas) orang atau  2,6% 

dari jumlah pegawai KKP Poso yang diangkat dalam penyesuaian inpassing, 

penyetaraan jabatan dan DUPAK dan telah selesai dilantik. 

2. Pemetaan Jabatan Fungsional 

Pemetaan jabatan fungsional pada KKP Kelas III Poso dapat dilihat pada 

grafik berikut : 

GRAFIK 2. PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL 

 

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa pemetaan Jabatan Fungsional 

yaitu terdiri dari Dokter Ahli Muda 1 orang, Dokter Ahli Pertama 1 orang, 

Sanitarian Ahli Muda 1 orang, Sanitarian Ahli Pertama 1 orang, Sanitarian 

Terampil 1 orang, Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda 2 orang, Perawat 

Penyelia 2 orang, Perawat Mahir 2 orang, Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 

7, 19%

4, 11%

4, 11%

12, 32%

4, 11%

4, 11%
1, 2%1, 3% Epidkes

Entokes

Dokter

Sanitarian

Perawat

Keuangan

Anpeg

Anakes

Jumlah ASN 
Non 

Struktural 39
Orang
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orang, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 1 orang, Analis 

Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 1 orang, Pranata Keuangan APBN 

Penyelia 1 orang, Pranata Keuangan APBN Mahir 1 orang.  

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan KKP Kelas III Poso berdasarkan 

pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut : 

GRAFIK 3. DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN  

 

Berdasarkan grafik diatas, pegawai KKP Kelas III Poso yang berpendidikan 

Pasca Sarjana (S.2) sebanyak 6 (enam) orang atau 14%, Sarjana (S.1) 

masih yang terbanyak yaitu sebesar 16 (enam belas) orang atau 6,6%, 

berpendidikan Diploma (D.3) terbanyak kedua yaitu sebesar  12 (dua belas) 

orang atau 3,4% dan pegawai KKP Kelas III Poso yang berpendidikan D.1 

sebanyak 3 (tiga) orang atau  10% 

4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi pegawai KKP Kelas III Poso berdasarkan jenis kelamin  dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

 

 

S.2, 6, 14%

S.1, 20, 49%

D.3, 11, 27%

D.1, 4, 10%

S.2 S.1

D.3 D.1

Jumlah ASN 
41 Orang
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GRAFIK 4. DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

 

Berdasarkan grafik menunjukan bahwa Pegawai KKP Poso yang berjenis 

kelamin Perempuan terbanyak sebesar 23 orang atau 3,2% dan Jenis 

kelamin Laki-laki sebanyak 18 orang atau 2,3% 

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Wilayah Penugasan 

Distribusi pegawai KKP Kelas III Poso berdasarkan wilayah penugasan 

dapat dilihat pada grafik berikut : 

GRAFIK 5. DISTRIBUSI PEGAWAI  
BERDASARKAN WILAYAH PENUGASAN 

 

 

 

 

 

Laki-laki, 19, 
2,3%Perempuan, 3,2%

Laki-laki

Perempuan

Jumlah ASN 
41 Orang

Induk, 22, 54%

Ampana, 6, 
15%

Bangkep, 1, 3%

Bungku, 5, 
12%

Kolonodale, 4, 10%

Pos Kasiguncu, 1, 2%

Pos Wakai, 1, 2%
Pos Salakan, 1, 2%

Induk

Ampana

Bangkep

Bungku

Kolonodale

Pos Kasiguncu

Pos Wakai

Pos Salakan
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Berdasarkan grafik diatas, pegawai yang berada di kantor induk sebanyak  22 (dua 

puluh dua) orang atau 54%. Hal ini karena kantor induk merupakan sentral 

pelayanan organisasi, baik dari segi admistrasi maupun teknis untuk 

mengkoordinir program kegiatan yang berada di wilayah kerja dan melaporkan 

kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

Pegawai yang berada di wilker Ampana sebanyak 6 (enam) orang atau 15%. 

Keadaan tersebut masih kurang dibandingkan dengan cakupan wilayah 

pelayanan kesehatan baik di berbagai pelabuhan maupun di bandar udara. 

Selanjutnya wilker Bungku dengan jumlah pegawai sebesar 5 (lima) orang atau 

12% dan memiliki cakupan wilayah pelayanan yang luas, diantaranya Bandar 

Udara Maleo dan PT. IMIP Morowali. 

Kemudian wilker Kolonodale sebanyak 4 (empat) orang pegawai atau 10%, yang 

masih sangat kurang dibandingkan dengan cakupan layanan kesehatan 

Untuk wilker Bangkep, Pos Salakan, Pos Wakai dan Pos Kasiguncu, masing-

masing sebanyak 1 (satu) orang pegawai atau 2%. Sehingga dengan 

keterbatasan tersebut masih perlunya penambahan SDM. 

6. Distribusi Pegawai Non ASN Berdasarkan Wilayah Penugasan 

Adanya keterbatasan SDM pada KKP kelas III Poso, sehingga diperlukan 

penambahan tenaga, untuk itu di KKP Kelas III Poso terdapat 16 tenaga non ASN, 

dengan distribusi berdasarkan wilayah penugasan dapat dilihat pada grafik berikut 

: 
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GRAFIK 6. DISTRIBUSI PEGAWAI NON ASN 
BERDASARKAN WILAYAH PENUGASAN 

 

 

Persentase grafik menunjukan bahwa kantor Induk memiliki tenaga non ASN 

sebanyak 8 (delapan) orang atau 50% dengan jabatan yang terdiri security 

sebanyak 2 (dua) orang, pramubakti sebanyak 3 (tiga) orang, pengemudi 

sebanyak 2 (dua) orang dan petugas kebersihan sebanyak 1 (satu) orang. 

Selanjutnya wilker Ampana dan pos bandara Kasiguncu masing-masing sebanyak 

2 (dua) orang atau 13% dengan jabatan yang terdiri dari, pada  wilker Ampana 

yaitu tenaga security dan pramubakti.,  dan pada pos bandara Kasiguncu yaitu 

tenaga security dan petugas kebersihan.. 

Pada wilker Bangkep, Kolonodale, Bungku, Pos Wakai masing-masing 1 (satu) 

orang atau 6%, dengan jabatan yang sama yaitu security. 

 

 

 

 

 

 

Induk, 8, 50%

Ampana, 2, 13%Bangkep, 1, 6%

Bungku, 1, 6%
Kolonodale, 1, 6%

Pos 
Kasiguncu, 

2, 13%

Pos Wakai, 1, 6%

Induk

Ampana

Bangkep

Bungku

Kolonodale

Pos Kasiguncu

Pos Wakai

Jumlah Non
ASN 16 Orang
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7.  Informasi Data Umum Kepegawaian 

Informasi data umum kepegawaian KKP Kelas III poso dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

GRAFIK 7. INFORMASI DATA UMUM KEPEGAWAIAN 

No Kegiatan Jumlah Keterangan 

1. Pegawai Pindah   0   

2. Kenaikan Pangkat   3   

3. Pensiun 1 
 

4. Pengadaan Pegawai 0 
 

5. Diberhentikan  0 
 

6. Meninggal dunia 0 
 

7. Cuti 19 
 

 

Informasi Data Umum Kepegawaian berdasarkan grafik diatas menunjukan 

bahwa persentase tertinggi kepada pegawai yang cuti sebanyak 19 (sembilan 

belas) orang. Selanjutnya pengawai yang mengalami kenaikan pangkat sebanyak 

3 (tiga) orang terdiri dari kenaikan pangkat pada golongan III maupun golongan 

IV.  

Untuk pegawai yang di usulkan untuk Kenaikan Pangkat Periode April maupun 

periode Oktober 2021 semuanya sudah selesai berproses dan untuk pegawai 

yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun yang sudah menerima SK Pensiun 

dengan  TMT Maret  2021 
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D. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Poso Tahun 2021 berpedoman pada PERMENPAN Nomor : 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan 

Kinerja ini dapat lebih menjelaskan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Poso, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut : 

1.  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. 

A.   Latar Belakang (berisi isu strategis di daerah) 

B.   Tugas Pokok dan Fungsi  

C.   Struktur Organisasi 

D.   Sumber Daya Manusia  

E.   Sistematika Penulisan 

2.  BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan 

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

A.   Perencanaan Kinerja 

B.   Perjanjian Kinerja 
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3.  BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

A.   Capaian Kinerja 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap 

indikator : 

 Definisi Operasional  

 Rumus/Cara perhitungan  

 Capaian Indikator 

 Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

 Kendala/masalah yang dihadapi  

 Pemecahan Masalah  

 Efisiensi penggunaan sumber daya 

B.   Realisasi Anggaran 

4.  BAB IV. PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

B.   Tindak Lanjut 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perencanaan Kinerja 
 

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja tahunan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan maysarakat berdasarkan 

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 melalui Peraturan 

Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan Kebijakan 

Strategis Nasional Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Poso adalah Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 

2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.  

a. Rencana Aksi Kegiatan  

Dengan telah ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra 

Kementerian  Kesehatan  Tahun 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit menyusun Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 

2020-2024 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam 

pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Ditjen P2P termasuk langkah- langkah antisipasi tantangan program selama lima 

tahun mendatang.
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Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit menjadi acuan bagi satuan kerja untuk menyusun 

Rencana Aksi kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Tahun 2020-2024  Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Poso merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari RAP Ditjen P2P dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso tahun 

2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan upaya yang akan 

dilakukan KKP Kelas III Poso untuk mencapai indikator program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesi dalam RPJMN 

2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan 

Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan Kesehatan dasar ( Primary 

Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, 

didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terurai dalam lima point 

rencana strategisnya yaitu :  

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi 

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 

3. Peningkatan pengendalian penyakit 

4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

5. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan   

Berkaitan dengan rencana strategis peningkatan pengendalian penyakit, 

maka sasaran strategis KKP Kelas III Poso berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya adalah terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. 

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, KKP Kelas III Poso dalam melaksanakan 
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tugas pokok dan fungsinya mencanangkan konsep “SINERGI” (Sistem 

Kekarantinaan Kesehatan Prima, Tanggap Melayani), sebagai nilai bersama 

dalam organisasi untuk bekerja, melayani dan menemukan cara-cara 

menyelesaikan kendala dan hambatan dengan inovasi. 

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Poso Tahun 2020 - 2024 menguraikan 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di KKP Kelas III Poso dalam kurun waktu 

tersebut untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, selain itu 

memuat pula indikator-indikator kinerja yang akan dicapai oleh KKP Kelas III Poso 

dan juga perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai indicator kinerja 

tersebut. Uraian Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III poso dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Nilai-nilai dalam pelayanan bekerja untuk mewujudkan “SINERGI” 
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TABEL 2.1 MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO 

 

N
O 

INDIKAT
OR 

KINERJ
A 

TARGET ALOKASI ( DALAM RIBUAN) 

202
0 

202
1 

2022 
202

3 
2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah 
pemeriks
aan 
orang, 
alat 
angkut, 
barang 
dan 
lingkunga
n sesuai 
standar 
kekaranti
naan 
kesehata
n  
 

10.6
88 

650.
000 

715.
000 

786.
500 

865.1
50 

638.00
4 

501.40
0 

847.36
6 

1.101.
575 

1.432
.048 

2 Persenta
se faktor 
risiko 
penyakit 
dipintu 
masuk 
yang 
dikendali
kan pada 
orang, 
alat 
angkut, 
barang 
dan 
lingkunga
n 

90% 97% 98% 99%
.. 

100
% 

286.37
6 

205.11
7 

266.65
2 

346.64
8 

450.6
43 

3 Indeks 
Pengend
alian 
Faktor 
Risiko di 
pintu 

90% 95% 96% 98%
.. 

100
% 

286.37
6 

205.11
7 

266.65
2 

346.64
8 

450.6
43 
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masuk 
negara 

4 Nilai 
kinerja  
anggaran 

80 85 87 89 90 7.440.
093 

7.186.
424 

7.976.
930 

8.854.
393 

9.828
.376 

5 Nilai 
Indikator 
Kinerja 
Pelaksana
an 
Anggaran 

80 93 95 97 99 123.35
0 

79.600 88.356 98.075 108.8
63 

6 Kinerja 
implemen
tasi WBK 
satker 

70 75 80 85 90 129.04
9 
 

81.388 90.340 100.27
8 

111.3
08 

7 Persenta
se 
Peningka
tan 
kapasitas 
ASN 
sebanyak 
20 JPL 

45% 80% 80% 

 

80% 80% 111.94
2 

59.404
0 

65.938 73.191 81.24
2 
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b. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan 

organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya 

menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh 

pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya 

kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja 

juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 

yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja 

yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka 

pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional 

serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan 

memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK 

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan 

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target 

kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta 

penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Rencana Kinerja Tahunan KKP 

Kelas III Poso dapat dilihat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO 

TAHUN 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kesehatan RI 
Unit Organisasi : KKP Kelas III Poso 
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Sasaran Program Yang Didukung : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 

Negara dan Wilayah 
Kegiatan : 1. Pelayanan kesehatan di pelabuhan/ bandara/ lintas 

batas 
2. Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan 
penyebrangan 
3. Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara 
4. Layanan kesehatan pada situasi khusus 
5. Layanan pengendalian vektor DBD 
6. Layanan survei vektor pes 
7. Layanan pengendalian vektor diare 
8. Layanan survei vektor DBD 
9. Layanan survei vektor malaria 
10. Layanan survei vektor diare 
11. Layanan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS 
12. Layanan deteksi dini terduga TBC 
13. Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 
14. Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut 
15. Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan 
16. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria 
17. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan 
kesehatan di pintu masuk 
18. Pelatihan kesehatan 
19. Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian 
dan umum 
20. Layanan perkantoran 
21. Layanan perencanaan dan penganggaran internal 
22. Layanan umun 
23. Layanan SDM 
24. Layanan organisasi dan tata kelola 
25. Layanan kehumasan dan protokoler 
26. Layanan data dan informasi 
27. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
28. Pengelolaan keuangan negara 
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Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan 
 

No. 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output) 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Tahun 
2021 

Alokasi 
Anggaran 

Tahun 2021 
(Juta) 

1 Meningkatnya 
faktor risiko 
penyakit di pintu 
masuk yang 
dikendalikan 

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

650.000 262.324 

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

95% 212.520 

 
3. Indeks pengendalian 
faktor risiko di pintu 
masuk negara 
 

90% 194.140 

2 Meningkatnya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya pada 
Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 
 

 
4. Nilai kinerja anggaran 
 

83 210.575 

 
5. Nilai indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran 
 

93 187.326 

 
6. Kinerja  implementasi 
WBK satker 
 

75 95.844 

 
7. Persentase 
peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL 
 

80% 147.958 
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B. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan 

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang 

menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. 

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang 

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan 

langsungnya. 

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan 

kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada 

atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. 

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu 

kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan 

pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target 

kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat 

dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus 

diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja 

yang telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 

merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian 

kinerja antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dengan 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahun 2021. 

Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso disusun 

berdasar Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 

Tahun 2020 - 2024. Perjanjian Kinerja telah mendapat persetujuan anggaran. 

dan ditetapkan setelah turunnya DIPA Tahun 2021. Target-target kinerja 
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sasaran kegiatan yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Poso dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

TABEL2.3 
PERJANJIAN KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO 

TAHUN 2021 
 
 

 
NO 

 
SASARAN NO INDIKATOR 

TARGET  
 

1 Meningkatnya pelayanan 
kekarantinaan di pintu 
masuk negara dan wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 
barang dan lingkungan 

650.000 

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%  

 

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Poso menggunakan anggaran dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Kegiatan dukungan manajemen 

pelaksanaan program di ditjen pencegahan 
dan pengendalian penyakit 

        Rp.   7.499.945.000,- 

2. Kegiatan dukungan pelayanan 
kekarantinaan di pintu masuk negara dan 
wilayah 

      Rp.     3.103.123.000,- 

 

                                                JUMLAH         Rp. 10.519.068.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan setiap tahun, untuk mengetahui sampai sejauh 

mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Poso dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2021. 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. Di dalam proses pengukuran 

dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja 

sesuai dengan rencana, dan menemukenali hambatan serta merumuskan solusi 

penyelesaian. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi 

menyangkut masing- masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam 

perencanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program / 

kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdayaguna. 

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator, 

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Poso. Manfaat pengukuran kinerja antara lain : 

a. memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang 

pelaksanaan misi organisasi  

b. mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana 

Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja. 
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Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur 

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu 

pendalaman indikator-indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso yang 

telah ditetapkan. 

Dalam mengukur kinerja kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 

di tahun 2021 terdapat beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen 

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 2021. 

Berikut adalah target dan capaian indikator kegiatan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Poso tahun 2021. 

 
Tabel 3.1. 

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 
Tahun 2021 

 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
NO. 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Terwujudnya 

pengendalian 

faktor risiko 

di Pintu 

masuk 

negara 

1 Jumlah 

pemeriksaan 

orang, alat 

angkut, Barang 

dan lingkungan 

650.000 725.313 111,59% 

2 Persentase 

faktor risiko 

yang 

dikendalikan 

95% 100% 111.11% 
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pada orang, alat 

angkut, barang 

dan lingkungan 

3 Indeks 

pengandalian 

faktor risiko di 

pintu masuk 

negara 

90% 100% 105.12% 

4 Nilai kinerja 

anggaran 
83 87.07 104.90% 

5 Nilai Indikator 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran 

93% 97.43% 104.76% 

6 Nilai Kinerja 

implementasi 

satker WBK 

75 79.61 106.15% 

7 Persentase 

pegawai yang 

dikembangkan 

kompetensinya 

sebanyak 20 

JPL 

80% 80% 100% 
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Pengukuran nilai rata-rata capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 

2021 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Gambaran atas keberhasilan upaya peningkatan pengendalian penyakit 

sepanjang tahun 2021 di KKP Kelas III Poso digambarkan melalui beberapa indikator 

kinerja di bawah ini : 

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

standar kekarantinaan kesehatan  

a. Definisi Operasional 

Adalah jumlah pemeriksaan, penapisan kesehatan orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun sesuai dengan standar 

kekarantinaan kesehatan 

b. Rumus / Cara Pengukuran 

Cara pengukuran capaian indikator ini adalah jumlah pemeriksaan secara 

akumulatif berdasarkan hasil penapisan orang, pemeriksaan alat angkut 

sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan 

(TTU, TPM, air dan udara) 

 

 

 

=
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂
 

=
743.77%

7
= 106.25% 
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c. Capaian Indikator 

Grafik 3.1. 
Perbandingan Target dan Realisasi  

Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan  
Tahun 2021 

 

 

Pada rapat pembahasan revisi perjanjian kinerja kinerja satuan kerja UPT 

Ditjen P2P pada tanggal 13 September 2021, telah dilakukan penyesuaian 

target indikator ini dari nilai 11.559 menjadi 650.000.  

Dengan pertimbangan : 

- Memasukkan komponen orang ( baik crew maupun penumpang/ baik 

kedatangan maupun keberangkatan di pelabuhan dan bandara wilayah 

kerja 

- Memasukkan komponen barang sebagai objek pengawasan dengan 

persamaan jumlah barang sama dengan jumlah orang. 

- Memasukkan komponen lingkungan sebagai objek pengawasan 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :  

- capaian realisasi indikator ini berdasarkan target tahun ini sebesar 

111,59%. Target indikator ini juga merupakan target nasional. 

90%

100%

84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

Target Realisasi2021
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- capaian ini bila dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami peningkatan 

sebesar 6.12 %. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator  

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, baik dalam bentuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

pencapaian indikator maupun kegiatan pendukung, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan layanan kekarantinaan kesehatan  di pelabuhan  

- Melaksanakan kegiatan layanan kekarantinaan kesehatan  di pelabuhan 

penyeberangan 

- Melaksanakan kegiatan layanan kekarantinaan kesehatan  di bandar udara 

- Melaksanakan kegiatan layanan kesehatan pada  situasi khusus 

- Melaksanakan kegiatan layanan pemeriksaan orang, barang dan alat 

angkut 

- Melaksanakan kegiatan layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 

Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator ini antara lain : 

- Melaksanakan kegiatan pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan 

- Monitoring dan evaluasi 

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama  

- Implementasi sistem elektronik dan digital 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Meningkatnya aktifitas lalu lintas alat angkut yang membutuhkan 

pelayanan kekarantinaan Kesehatan di beberapa wilayah kerja 
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berbanding lurus dengan meningkatnya kemampuan pelayanan 

kekarantinaan Kesehatan KKP Poso. 

- Penggunaan teknologi informasi dan aplikasi mendorong 

penyederhanaan mekanisme dan tata cara pelayanan serta secara 

langsung memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan  

- Adanya regulasi pengawasan covid-19 dari kementerian/lembaga, antara 

lain : satgas, kementerian dalam negeri, kementerian perhubungan, 

kementerian luar negeri dan regulasi daerah dalam bentuk keputusan, 

surat edaran gubernur dan bupati/walikota 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

-  Rasio tenaga di beberapa tempat pelayanan tidak seimbang dengan beban 

kerja  

-  Lokasi pemeriksaan kapal berada di pelabuhan yang jauh dan terisolir, 

khususnya di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).  

- Pengawasan persyaratan kesehatan untuk perjalanan, khususnya di 

pelabuhan sangat terbatas/ tidak didukung dengan sarana dan prasarana/ 

sistem elektronik peduli lindungi 

-  Pemahaman mitra kerja di pelabuhan dan bandara, termasuk para pelaku 

usaha terhadap regulasi kekarantinaan kesehatan masih terbatas  

g. Pemecahan Masalah 

- Menugaskan pegawai secara bergantian untuk membantu pelayanan di 

wilayah kerja dengan beban kerja besar  
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- Menyediakan kendaraan operasional ambulans, dan pengaturan waktu 

kerja yang lebih fleksibel serta penyediaan akomodasi bagi petugas di 

lokasi pelayanan. 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

a. Definisi Operasional 

Adalah aspek faktor risiko Kesehatan/penyakit yang dikendalikan berdasarkan 

temuan/kondisi pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

dalam satu tahun (pada indikator no.1) 

b.  Rumus / Cara Pengukuran 

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

lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada 

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%. 

Rumus cara pengukuran indicator ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

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

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

 𝑥 100% 
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c. Capaian Indikator 

Grafik 3.2. 
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Yang 

Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan 
Tahun 2021 

 
 
 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator 

ini adalah sebesar 105,26%.  

d. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 

- Melaksanakan kegiatan layanan pengendalian vektor DBD 

- Melaksanakan kegiatan layanan pengendalian vektor diare 

- Melaksanakan kegiatan layanan dan pengendalian penyakit HIV 

90%

100%

84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

Target Realisasi2021
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- Melaksanakan kegiatan layanan deteksi dini terduga TBC 

- Melaksanakan kegiatan layanan pencegahan deteksi dan respon 

penyakit menular prioritas pengendalian lainnya 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Pemeriksaan kapal dengan kategori dari negara/ wilayah terjangkit 

dengan persyaratan penerbitan Certificate of Pratique (COP) tidak 

terbatas untuk kapal yang datang dari luar negeri, dengan kondisi 

pandemic Covid-19 ini beberapa alat angkut yang datang dari daerah 

kategori zona merah (daerah penularan tinggi) diperlakukan pemeriksaan 

& penerbitan COP. 

- Penyediaan perlengkapan kerja, sarana prasarana dan APD yang dalam 

jumlah yang adekuat mendukung pelaksanaan kegiatan yang terkait 

dengan indikator ini. 

- Situasi pandemik Covid-19 membentuk suatu sistem dan kebutuhan akan 

pelayanan kekarantinaan yang kuat. Kondisi ini didukung dengan regulasi 

dan aturan nasional, daerah yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga 

/instansi yang sifatnya lintas sektoral.  

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

- Belum adanya pihak ketiga/ perusahaan pemberi layanan (BUS) 

pengendalian factor risiko pada alat angkut di seluruh wilayah KKP 

-  Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi 

-  Tindakan pengendalian tidak sepenuhnya dapat berjalan/ dilaksanakan 

oleh pihak-pihak terkait. 
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g. Pemecahan Masalah 

-  Saat ini sudah ada perusahaan yang berminat memberikan pelayanan 

pengendalian factor risiko pada alat angkut dalam bentuk surat 

pemberitahuan minat. 

-  Mendorong pelaksana program untuk memberikan umpan balik atas hasil 

rekomendasi untuk tindakan pengendalian 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

a. Definisi Operasional 

Adalah angka relatif dari kondisi/status faktor risiko di pintu masuk negara 

berdasarkan pengamatan, penilaian, dan perumusan kegiatan surveilans, 

karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun   

b.  Rumus / Cara Pengukuran 

Rumus cara pengukuran indikator ini adalah : 

Parameter : 

1. Kelengkapan data surveilans 

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

3. Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, 

tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara 

4. Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/bandara) 

5. HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara) 

6. Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara) 

7. Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara) 

8. Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara) 

9. TTU memenuhi syarat (titik) 

10. TPM layak higiene (titik) 
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11. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)  

 

 

 

c. Capaian Indikator 

Grafik 3.3. 
Perbandingan Target dan Realisasi  

Indeks Pengandalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 
Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator 

ini adalah sebesar 111,11%.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan layanan survei vektor pes 

- Melaksanakan kegiatan layanan survei vektor DBD 

- Melaksanakan kegiatan layanan survei vektor malaria 

90%

100%

84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

Target Realisasi2021

=
𝐀𝐤𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐃𝐢𝐚𝐭𝐚𝐬

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫
 𝑥 100% 



 

39 
 

- Melaksanakan kegiatan layanan survei vektor diare 

- Melaksanakan kegiatan layanan survei TPM & TTU 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Penyebab kegagalan indikator ini adalah : 

- implementasi regulasi di Pelabuhan dan bandara terkait kedisiplinan 

menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan yang bebas dari faktor risiko 

penyakit belum sepenuhnya berjalan dengan baik  

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna pelabuhan untuk 

lingkungan bersih dan bebas sampah sampah belum sepenuhnya berjalan 

baik. 

- Lingkungan Pelabuhan yang terletak berdekatan/ berhimpitan dengan 

lingkungan pemukiman penduduk juga berkontribusi atas tingginya 

kepadatan lalat. 

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga sanitarian. Terdapat 2 (dua) 

wilayah kerja yang belum mempunyai tenaga sanitarian dan belum ada 

tenaga sanitarian yang menduduki jabatan fungsional sanitarian sehingga 

pengawasan faktor risiko lingkungan dari aspek sanitasi tidak optimal. 

- Belum semua parameter kegiatan mendapatkan alokasi anggaran antara 

lain penyusunan dokumen renkon, pengendalian kecoa 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

Tidak semua kondisi dan keadaaan factor risiko yang tidak memenuhi 

syarat dapat dilakukan upaya penegendalian sehubungan dengan 

keterbatasan sumber daya. 
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g. Pemecahan Masalah 

Merumuskan dan membahas bersama factor risiko yang tidak memenuhi 

syarat berdasarkan prioritas untuk dilakukan intervensi. 

4. Nilai Kinerja Anggaran 

a. Definisi Operasional 

Adalah nilai kinerja anggaran satuan kerja yang dilihat pada web/aplikasi 

SMART DJA, yang merupakan penilaian yang dilakukan terhadap aspek 

implementasi dan aspek manfaat penggunaan anggaran satuan kerja. 

b.  Rumus / Cara Pengukuran 

Cara pengukuran indikator ini adalah dengan melihat dashboard kinerja 

anggaran satker di SMART DJA yang dinilai dengan menggunakan variabel  

- Realisasi anggaran 

- Konsistensi RPD akhir 

- Capaian keluaran kegiatan 

- Efisiensi 

Variabel diatas telah ditentukan formula perhitungannya oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran Kemenkeu. 
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c. Capaian Indikator 

Grafik 3.4. 
Perbandingan Target dan Realisasi 

 Nilai Kinerja  Anggaran 
Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator 

ini adalah sebesar 104.90%.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan rencana 

anggaran 

- Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi pelaksanaan program 

-    Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program 
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e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Pelaksanaan kegiatan pandemi covid-19 mendapat dukungan dari semua 

pihak 

- Kelancaran dalam tata kelola keuangan (GUP dan LS) sesuai dengan 

yang diharapkan 

- Adanya prioritas dan kemudahan dalam melakukan revisi anggaran, 

terutama yang berkaitan dengan kegiatan covid-19 

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh bagian 

perencanaan dan informasi Ditjen P2P atas laporan monev DJA satuan 

kerja. 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

- Penerapan PP 64/2019 untuk kegiatan SBK (COP dan SSCC/ SSCEC) 

tidak dapat dibayarkan dan karena bersumber PNBP sehingga tidak 

dapat dilakukan revisi 

- Adanya pandemi covid-19 dan kurangnya petugas di wilayah kerja 

membuat laporan kegiatan tidak dapat disampaikan tepat waktu 

- Adanya CPNS tahun 2019 yang tidak melaksanakan tugasnya sejak 

bulan Januari 2021 

g. Pemecahan Masalah 

- kegiatan SBK (COP dan SSCC/ SSCEC) berdasarkan petunjuk dari 

Eselon I dapat di revisi ke kegiatan pengawasan covid-19 di pintu masuk 

- Menambah jumlah pegawai di wilayah kerja yang aktifitas kegiatannya 

tinggi dan memberi pemahaman kepada pengelola kegiatan akan 

pentingnya kepatuhan dalam  
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- Telah melakukan pemanggilan kepada CPNS tersebut sesuai aturan yang 

berlaku dan sudah dilimpahkan ke pusat untuk proses selanjutnya 

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

a. Definisi Operasional 

Adalah nilai kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja, yang bisa dilihat pada 

aplikasi OM-SPAN, dengan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan 

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian 

terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, 

efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah 

ditetapkan Kementerian Keuangan. 

b.  Rumus / Cara Pengukuran 

Rumus pengukuran indikator ini adalah : 

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan 

menggunakan Aplikasi OM-SPAN, yang meliputi aspek :  

- Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran 

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan 

anggaran  

- Efektivitas pelaksanaan anggaran  

- Efisiensi pelaksanaan anggaran. 
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c. Capaian Indikator 

Grafik 3.5. 
Perbandingan Target Dan Realisasi  

Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan 
Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator 

ini adalah sebesar 104.76%.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Monitoring dari pimpinan terhadap aspek yang menjadi penilaian kinerja 

pelaksanaan anggaran pada aplikasi OM-SPAN.   

- Petugas KPPN yang kooperatif apabila satker melakukan konsultasi. 

- Petugas yang melakukan input capaian output pada aplikasi OM-SPAN 
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f. Kendala/masalah yang dihadapi 

- Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPK dan RPD 

g. Pemecahan Masalah 

- Melakukan revisi halaman III DIPA 

6. Kinerja implementasi WBK satker 

a. Definisi Operasional 

Adalah 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. 
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b.  Rumus / Cara Pengukuran 

 Adalah Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total 

Pengungkit dan Nilai Total Hasil 

SYARAT MINIMAL SATKER MENUJU WBK dan WBBM 
(Berdasarkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019) 

 

 

c. Capaian Indikator 

Grafik 3.6. 
Perbandingan Target dan Realisasi  

Nilai Kinerja Implementasi Satker WBK 
Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator 

ini adalah sebesar 106.15%.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan layanan organisasi dan reformasi birokrasi 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Komitmen yang kuat dari setiap pegawai KKP Kelas III Poso untuk 

mewujudkan WBK 

- Peran aktif pimpinan sebagai role mode dalam mewujudkan WBK 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

KKP Kelas III Poso belum mendapatkan pendampingan penyusunan 

dokumen WBK untuk setiap pokja 

g. Pemecahan Masalah 

- Melakukan pendampingan penyusunan dokumen WBK secara daring oleh 

Inspektorat Jenderal III Kemenkes untuk setiap pokja 

- Melakukan pembelajaran kepada satker yang sudah WBK 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

a. Definisi Operasional 

Adalah 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 
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b.  Rumus / Cara Pengukuran 

Cara perhitungan indicator ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

c. Capaian Indikator 

Grafik 3.7. 
Perbandingan Target Dan Realisasi  

Persentase Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya 
Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi indicator ini adalah 

sebesar 100%. 

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas III Poso untuk mencapai 

indicator ini tidak terlepas dari anggaran yang sudah tersedia di tahun 

2021, yaitu : 

- Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM teknis 
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- Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM pendukung dan 

administrative 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pendukung keberhasilan indikator ini adalah : 

- Kesadaran setiap pegawai akan pentingnya untuk meningkatkan 

kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing 

- Ketersediaan anggaran untuk peningkatan SDM 

- Terbukanya peluang yang diberikan pimpinan bagi setiap pegawai untuk 

meningkat kompetensinya 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

- Jaringan internet di beberapa wilayah kerja yang tidak stabil sehingga 

menyulitkan pegawai dalam mengikuti mengikuti kegiatan secara daring. 

- Meningkatnya aktifitas pelayanan dengan adanya pandemic covid-19 

sehingga terkadang pegawai lupa jadwal kegiatan peningkatan 

kompetensi secara daring. 

g. Pemecahan Masalah 

- Akan memakai jaringan internet mikroktik yang bisa menjangkau sampai 

wilayah kerja 

- Pegawai yang akan mengikuti kegiatan yang sama, saling mengingatkan 

jadwal kegiatan 
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● Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan suatu ukuran 

keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya 

atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang 

telah ditetapkan. Berikut ini adalah efisiensi penggunaan sumber daya 

untuk mencapai target kinerja tahun 2021 : 

 

TABEL 3.2  EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
NO. 

INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

TINGKAT 

EFISIENSI 

1 Terwujudnya 

pengendalian 

faktor risiko di 

Pintu masuk 

negara 

1 Jumlah 

pemeriksaan 

orang, alat 

angkut, Barang 

dan lingkungan 

111.59% 83.06% 28.52% 

2 Persentase faktor 

risiko yang 

dikendalikan 

pada orang, alat 

angkut, barang 

dan lingkungan 

105.26% 75.82% 29.44% 



 

51 
 

3 Indeks 

pengandalian 

faktor risiko di 

pintu masuk 

negara 

111.11% 98.04% 13.07% 

4 Nilai kinerja 

anggaran 
104.90% 98.21% 6.69% 

5 Nilai indikator 

kinerja 

pelaksanaan 

anggaran 

104.76% 99.50% 5.26% 

6 Nilai Kinerja 

implementasi 

satker WBK 

106.15% 96.72% 9.44% 

7 Persentase 

pegawai yang 

dikembangkan 

kompetensinya 

100% 85.02% 14.98% 

 
KET : 
Capaian Kinerja = Capaian Indikator / Target Indikator X 100% 
Penyerapan Anggaran = Pagu Anggaran Kegiatan Yang Menunjang 
Indikator / Realisasi Anggaran X 100% 
Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran 

 
Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya, KKP 

Kelas III Poso sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dengan capaian sangat 
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memuaskan, ini terlihat dari pencapaian indicator kinerja rata-rata 

diatas 100%. Dalam pencapaian indicator kinerja tetap melakukan 

efisiensi penggunaan sumber daya, bahkan terdapat indicator yang 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaaan sumber daya yang cukup 

tinggi mencapai 29,44%, yaitu indikator persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan  

meskipun ada 1 indikator yang tingkat efisiensi penggunaan sumber 

daya -9.48 %. Hal ini disebabkan oleh factor-faktor yang sudah 

disebutkan diatas.     

● Perbandingan Kinerja Dalam Beberapa Tahun Terakhir 

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan 

Grafik 3.8. 
Perbandingan Target Dan Realisasi  

Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan 
Tahun 2017 - 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

pemeriksaan alat angkut meningkat. Hal ini didukung tingginya aktifitas 

industri di 2 kabupaten wilayah kerja KKP Kelas III Poso (Morowali dan 
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Morowali Utara) melalui suplai peralatan dan material dengan alat angkut 

kapal.  

2. Persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

Pada tahun 2017 dan 2018, indikator ini bukan merupakan indikator pada 

perjanjian kinerja, tetapi berdasarkan data yang ada diperoleh,  pada Tahun 

2017 mencapai 75% dan Tahun 2018 mencapai 80%. 

Sehingga pada tahun 2021, untuk indikator ini ditetapkan target kinerja 

sebesar 95%.   

3. Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara 

Pada tahun 2017 dan 2018, indikator ini bukan merupakan indikator pada 

perjanjian kinerja, tetapi berdasarkan data yang ada diperoleh,  pada Tahun 

2017 mencapai 75% dan Tahun 2018 mencapai 80%. 

Sehingga pada tahun 2021, untuk indikator ini ditetapkan target kinerja 

sebesar 90%.   

4. Nilai kinerja anggaran 

Pada tahun 2017 dan 2018, indikator ini bukan merupakan indikator pada 

perjanjian kinerja, tetapi berdasarkan data yang ada diperoleh,  pada Tahun 

2017 nilai kinerja anggaran sebesar 60.41 dan Tahun 2018 nilai kinerja 

anggaran sebesar 84.21. 

Sehingga pada tahun 2021, untuk indikator ini ditetapkan target kinerja 

sebesar 83. 
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5. Jumlah Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya 

Grafik 3.9. 
Perbandingan Target Dan Realisasi  

Jumlah Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya 
Tahun 2018 - 2021 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, 

peningkatan kompetensi SDM juga mengalami peningkatan. Hal ini 

didukung alokasi anggaran untuk peningkatan SDM semakin besar. 

RPJMN 2021 – 2024 salah satu indikatornya adalah peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan,  selain itu dengan adanya pandemik Covid-

19 memaksa banyak pihak  untuk menggunakan teknologi secara 

maksimal, untuk kegiatan sosialisasi/ workshop yang dapat dilakukan 

secara online/daring. 
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●  Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 

Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam 

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 

Bila dibandingkan dengan RAP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tahun 2021 – 2024 KKP kelas III Poso, maka dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Indikator kinerja persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang 

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

tercapai sebesar 100%, dari jumlah target pada IKP Ditjen P2P yaitu 

persentase  faktor  resiko  penyakit  di  pintu  masuk  yang  dikendalikan  

sebesar 100%, berarti sudah tercapai sebelum tahun 2024. 

●  Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional 

Bila dibandingkan dengan RPJMN yakni 

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya berdasarkan 

RPJMN 2021 - 2024  sebanyak 37.785 orang, apabila dibandingkan 

dengan KKP Poso maka di tahun 2021 ini KKP Poso telah memberi 

sumbangsih sebesar 0,08% (angka capaian 32 orang) terhadap jumlah 

target RPJMN tahun 2021 – 2024 
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●  Membandingkan dengan organisasi/ instansi sejenis yang setara 

atau sekelas 

 Perbandingan realisasi indikator kinerja KKP Kelas III Poso KKP Kelas III 

Palu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Perbandingan Target dan Capaian Indikator KKP Kelas III Poso dan KKP Kelas III Palu 

Tahun 2021 
 
 

INDIKATOR KINERJA 

KKP KELAS III POSO KKP KELAS III PALU 

TARGE

T 

REALISA

SI 
CAPAIAN 

TARGE

T 

REALISA

SI 
CAPAIAN 

1 Jumlah 

pemeriksaan orang, 

alat angkut, Barang 

dan lingkungan 

650.000 725.313 111.59% 172.000 557.836 324.32% 

 

2 

Persentase faktor 

risiko penyakit 

dipintu masuk yang 

dikendalikan pada 

orang, alat angkut, 

barang dan 

lingkungan 

95 % 100% 105.26% 95 % 93.46% 98.38% 

3 Indeks 

Pengandalian 

Faktor risiko di pintu 

90% 100% 111.11% 90% 86.36% 95.95% 
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masuk negara 

4 Nilai kinerja  

anggaran 
83 87.07 104.90% 83 86 103.61% 

5 Nilai Indikator 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran 

93 97.43 104.76% 93 96.62 103.89% 

6 Nilai Kinerja 

implementasi satker 

WBK 

75 79.61 106.15% 75 76.04 101.39% 

7 Persentase 

pegawai yang 

dikembangkan 

kompetensinya  

sebanyak 20 JPL 

80% 80% 100% 80% 80% 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada KKP Kelas III Poso semua 

indikator kinerja telah mencapai/di atas target.  

Sedangkan pada KKP Kelas III Palu, terdapat 5 indikator yang telah mencapai/di 

atas target, yaitu :  

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

2. Nilai kinerja  anggaran  

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

4. Nilai Kinerja implementasi satker WBK 

5. Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 20 JPL.  
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Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator yaitu :  

1. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. 

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

alat angkut, barang dan lingkungan 

●  Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 

yang telah dilakukan 

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

-  Menambah jumlah pegawai di wilayah kerja Bungku dan Kolonodale 

- Mengintensifkan dan proses pendalaman aplikasi SINKARKES untuk 

diimplementasikan dalam pelaksanaan pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan  

- berkoordinasi dan meningkatkan komunikasi dengan kantor unit 

penyelenggara pelabuhan dan kantor unit penyelenggara bandar udara 

(Kasiguncu, Tanjung Api, Morowali dan IMIP)  

- melengkapi sarana prasarana dan perlatan pendukung kegiatan di 

lapangan berupa sepatu lapangan (62 pcs), thermometer gun, life vest (13 

pcs), mobil ambulance (1 unit)  

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

barang dan lingkungan 

- Menginisiasi integrasi surveilans yang diperkuat (Re-framing)  wilayah – 

pintu masuk – laboratorium – PE kasus covid-19, dengan kegiatan meeting 

virtual dengan seluruh kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

- Penguatan prosedur penyelidikan epidemiologi dan kemampuan analisis 

dengan menyusun instrumen tambahan PE kasus-kasus konfirmasi Covid-
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19 yang mempunyai riwayat perjalanan melalui pelabuhan dan bandar 

udara. 

- Memperkuat system layanan kekarantinaan Kesehatan berbasis kluster 

layanan. Pendekatan kegiatan dalam bentuk koordinasi, komunikasi dan 

kolborasi dengan KKP yang memiliki keterhubungan erat dengan 

pelabuhan/bandar udara dimana KKP Poso berada 

3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara 

- Mengintensifkan kegiatan pengawasan lapangan dengan mematuhi 

jadwal kegiatan yang terlah disusun berdasarkan fakta lapangan risiko 

lingkungan 

- Melaksanakan kegiatan pengendalian tepat waktu jika fakta lapangan 

risiko lingkungan di atas/di bawah ambang batas nilai risiko (tidak 

memenuhi syarat). 

4. Nilai kinerja  anggaran 

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RPK & RPD, 

melalui umpan balik pada kegiatan rapat koordinasi bulanan setiap tanggal 

10 (sepuluh) bulan berjalan 

- Melakukan percepatan atas pengadaan barang dan jasa, dengan mencari 

dan melengkapi data-data penunjang pengadaan dan mengkomunikasikan 

segera dengan pihak end user untuk mendapatkan persetujuan. 

- Melakukan cek dan ricek atas output kegiatan. 

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

- Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan salah satunya melalui 

fasilitasi penyusun laporan keuangan segera beralih ke jabatan fungsional 

perbendaharaan. 
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- Melakukan cek dan ricek setiap pertanggungjawaban kegiatan/belanja 

mempunyai kesesuaian dengan mata anggaran kegiatan sebagaiman 

tercantum dalam DIPA/Rencana Kerja Anggaran. 

6. Nilai Kinerja implementasi satker WBK 

- Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas 

- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu atas progress setiap 

kelompok kerja 

- Mensosialisasikan pelaksanaan WBK kepada stake holder, melalui media 

sosial dan media KIE. 

- membuat unit pelayanan terpadu di kantor induk 

7. Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya 

- Berbagi informasi kegiatan workshop, pelatihan, sosialisasi, webinar di 

W.A group untuk dapat diikuti oleh pegawai sesuai dengan kompetensi dan 

profesinya 

- Membentuk forum komunikasi masing-masing profesi/jabatan fungsional. 

- Pimpinan selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu 

mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial pegawai guna 

mengangkat kinerja program. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam mencapai indicator kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan III Poso pada tahun 2021 mengelola anggaran  sebesar Rp. 

10.519.068.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 

9.988.264.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.830.855.836 (98.42%)  dengan 

rincian belanja pegawai (51) jumlah pagu Rp. 4.807.659.000,- realisasi anggaran 

sebesar Rp. 4.766.470.994,- (99.14%), belanja barang (52) jumlah pagu Rp. 

3.152.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.041.901.602 (96.49) dan belanja 

modal (53) jumlah pagu Rp. 2.028.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 

2.022.483.240 (99.73%). 

Pagu anggaran bersumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 

Rp. 530.804.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 423.538.828,- (79.79%) yang 

merupakan belanja barang (52). 

Realisasi anggaran KKP Kelas III Poso tahun 2021 sebesar Rp. 

10.254.394.664,- atau  97.48% dari pagu anggaran. 

 Realisasi Anggaran Per Masing-Masing Indikator 

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

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 3.4 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan 
Tahun 2021 

 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) CAPAIAN 

1 

Pelayanan kesehatan di 

pelabuhan/bandara/lintas 

batas                  

39.430.000 34.743.000 88.11% 
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2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 3.5 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut 
barang dan lingkungan Tahun 2021 

2 

Layanan pencegahan 

dan pengendalian 

penyakit HIV AIDS  

9.075.000 5.451.000 60.07% 

3 

Layanan deteksi dini 

terduga TBC wilayah 

kerja 

22.772.000 20.517.500 90.10% 

4 

Layanan pemeriksaan 

orang, barang, alat 

angkut                                 

89.307.000 78.065.000 89.51% 

5 
Layanan kekarantinaan 

kesehatan di pelabuhan 
100.000.000 99.850.000 99.85% 

6 

Layanan penemuan aktif 

surveilans migrasi 

malaria 

1.740.000 1.740.000 100% 

 Total 262.324.000 240.363.594 91.63% 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) CAPAIAN 

1 
Layanan Kekarantinaan 

Kesehatan di Pelabuhan 
78.600.000 24.740.000 31.48% 
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3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target pada indicator ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.6 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara 
Tahun 2021 

 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

2 

Layanan 

pengendalian 

vektor DBD 

21.220.000 20.335.350 95.83% 

3 
Layanan survei 

vektor pes 
108.066.000 105.291.400 97.43% 

5 Layanan 13.856.000 13.637.042 98.42% 

penyeberangan 

2 

Layanan Kekarantinaan 

Kesehatan di Bandar 

Udara  

28.800.000 23.900.000 82.99% 

3 
Layanan Kesehatan 

Pada Situasi Khusus 
75.660.000 75.140.000 99.31% 

4 
Layanan pengendalian 

faktor risiko lingkungan                                                                                                     
29.460.000 26.370.000 89.51% 

 Total 212.520.000 150.150.000 70.65% 
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pengendalian 

vektor diare 

6 
Layanan survei 

vektor DBD 
30.720.000 30.120.000 98.05% 

7 
Layanan survei 

vektor malaria 
10.038.000 9.926.014 98.88% 

8 
Layanan survei 

vektor diare 
10.240.000 10.200.000 99.61% 

 Total 194.140.000 189.509.806 97.62% 

 

4. Nilai kinerja anggaran 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target pada indicator ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Nilai Kinerja Anggaran 
Tahun 2021 

 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 

Koordinasi lintas 

program lintas 

sektor 

kepegawaian dan 

umum 

80.456.000 78.659.067 97.77% 

2 Pemantauan, 130.119.000 128.364.322 98.65 
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evaluasi dan 

pelaporan program 

 Total 210.575.000 207.023.389 98.31% 

 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target pada indicator ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.8 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Tahun 2021 
 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 

Rencana program 

pencegahan dan 

pengendalian 

penyakit dan 

dukungan 

manajemen 

60.610.000 60.305.448 99.50% 

2 
Layanan umum 

dan perlengkapan 
61.766.000 61.389.543 99.39% 

3 

Pengelolaan 

perbendaharaan 

Ditjen P2P 

64.950.000 64.693.161 99.60% 

 Total 187.326.000 186.388.152 99.50% 
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6. Nilai kinerja implementasi WBK 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target pada indicator ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.9 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Nilai Kinerja Implementasi WBK 
Tahun 2021 

 

 

 

7. Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target pada indicator ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.10 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Persentase Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya 
Tahun 2021 

 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 Pelatihan kesehatan 111.110.000 80.267.956 72.24% 

NO. URAIAN 
PAGU 

(Rp.) 

REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 

Layanan organisasi 

dan reformasi 

birokrasi Ditjen P2P 

20.244.000 18.973.556 93.72% 

2 
Pelayanan humas 

dan protokoler 
75.600.000 75.380.635 99.71% 

 Total 95.844.000 94.354.191 98.45% 
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2 

 

Layanan administrasi 

kepegawaian Ditjen P2P 
36.848.000 

     

36.037.344 
97.80% 

 Total  147.958.000 116.305.300 78.61% 

 

 Realisasi Anggaran Per Layanan Output 

Anggaran yang tersedia untuk mencapai target berdasarkan layanan output 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.11 
Pagu & Realisasi Anggaran 

Berdasarkan Layanan Output 
Tahun 2021 

 
 

NO. URAIAN PAGU (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 
Pelayanan publik 

kepada masyarakat 
39.430.000 34.743.000 88.11% 

2 

 

Pelayanan publik 

lainnya 
677.042.000 592.453.306 87.51% 

3 
Sarana bidang 

kesehatan 
2.197.541.000 2.188.050.090 99.57% 

4 
Layanan pendidikan 

dan pelatihan internal 
111.110.000 80.267.956 72.24% 

 Koordinasi 80.456.000 78.659.067 97.77% 

 Layanan perkantoran 6.721.977.000 6.553.748.089 97.50% 

 
Layanan 

perencanaan dan 
60.610.000 60.305.448 99.50% 
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penganggaran 

internal 

 Layanan umum 61.766.000 61.389.543 99.39% 

 Layanan SDM 223.848.000 218.912.891 97.80% 

 

Layanan organisasi 

dan tata kelola 

internal 

20.244.000 18.973.556 93.72% 

 
Layanan kehumasan 

dan protokoler 
75.600.000 75.380.635 99.71% 

 
Layanan data dan 

informasi 
54.375.000 51.622.000 94.94% 

 

Pemantauan dan 

evaluasi serta 

pelaporan 

130.119.000 128.364.322 98.65% 

 
Pengelolaan 

keuangan negara 
64.950.000 64.693.161 99.60% 

 Total 10,519,068,000,- 10,254,394,664,- 97.48% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 output layanan 

yang tidak mencapai target realisasi anggaran sebesar 95%, yaitu output 

pelayanan publik kepada masyarakat yang hanya mencapai 88.11%, pelayanan 

publik lainnya yang hanya mencapai 87.51% dan layanan pendidikan dan 

pelatihan internal hanya mencapai 72.24%. 

 Meskipun realisasi anggaran pada ketiga output tersebut tidak 

mencapai 95%, tetapi untuk capaian output dapatt tercapai 100%. 



 

69 
 

Tabel  3.12 
Pencapaian Penyerapan Anggaran  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso  
Tahun 2021 

 
 

Kode 

Ur

ai

an 

Pagu Anggaran 

Realisasi % 

Jumlah Sisa Pagu  

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 

51 

 

Belanja 

Pegawai 

 

4.807.659.000,- 

 

4.766.470.994,- 

 

41,188,006 

 

99.14% 

 

52 

 

Belanja Barang 

 

3,683,409,000,- 

 

3,465,440,430,- 

 

217,968,570,- 

 

94.08% 

 

53 

 

Belanja Modal 

 

 2,028,000,000,- 

 

 

2,022,483,240,- 

 

5,516,760,- 

 

99,73% 

  

Total 

 

10,519,068,000,- 

 

10,254,394,664,- 

 

264,673,336,- 

 

97.48% 
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Tabel 3.13 

Perbandingan Pencapaian Penyerapan Anggaran 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Lima Tahun Terakhir 

 

Tahun 
Pencapaian Anggaran Sisa 

Anggaran 
% 

Pagu Realisasi 

2017 9.662.537.000,- 9.233.292.000,- 429.245.000,- 95,95% 

2018 10.012.651.000,- 9.647.720.030,- 364.930.970,- 96,36% 

2019 9.885.691.000,- 9.544.985.126,- 340.705.874,- 96,55% 

2020 9.015.190.000,- 8.420.789.948,- 594.400.052,- 93,41% 

2021 10.519.068.000,- 10.254.394.664,- 264.673.336,- 97.48% 

  

 Berdasarkan Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi pada 

tahun 2021 yaitu dari pagu Rp. 10.519.068.000,- terealisasi sebesar Rp. 

10.254.394.664,- atau 97.48 % dan realisasi terendah pada tahun 2020 dengan 

jumlah pagu Rp. 9.015.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.420.789.948,- atau 

93.41 %. 
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Grafik 3.10 
Perbandingan Pencapaian Penyerapan Anggaran  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 
Tahun Anggaran 2017 – 2021 

 

 

 

Berdasarkan grafik 3.10 dapat diketahui bahwa realisasi pada 

Tahun 2021 sebesar 97.48% lebih baik daripada realisasi selama 5 tahun 

terakhir. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Pencapaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. 

2. Semua indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dapat 

mencapai/ diatas target. Indikator yang mencapai target yaitu indikator 

persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dan 6 indikator lainnya 

diatas target.  

3. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 97.48% 

4. Secara keseluruhan rata-rata nilai kinerja KKP Kelas III PosoTahun 2021 adalah 

106.25 %. 

5. Dapat kita ketahui bersama bahwa penyakit tidak mengenal batas wilayah 

administrasi, pemerintahan, maupun negara, maka penyelenggaraan 

penanggulangan penyakit secara Nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, 

yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di daerah dan 

pemerintah pusat, terutama penanganan pandemic covid-19.. 

Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan faKtor risikonya yang 

timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara unsur daerah dan 

pusat, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui 

upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar 

Negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan 

Negara. 
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B. Tindak Lanjut 

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka demi 

terlaksananya tujuan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan, maka sebagai tindak 

lanjut sangat diharapkan : 

1. Demi terlaksananya kegiatan didaerah terutama di UPT, maka sangat 

diharapkan selalu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. 

2. Perlu adanya pengembangan teknologi dalam memantau pencapaian kinerja 

secara berkala dari setiap unit pelaksana teknis. 

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas dalam melaksanakan screening penyakit TB dan 

HIV AIDS terhadap masyarakat dan komunitas Pelabuhan. 

4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait 

penanggulangan pandemic Covid-19, maka KKP Kelas III Poso juga melakukan 

screening dengan rapid tes antibody terhadap pelaku perjalanan ke dan dari 

daerah terjangkit. 

5. Mengintensifkan kegiatran pengawasan lapangan dengan mematuhi 

jadwal kegiatan yang terlah disusun berdasarkan fakta lapangan risiko 

lingkungan 

6. Melaksanakan kegiatan pengendalian tepat waktu jika fakta lapangan 

risiko lingkungan di atas/di bawah ambang batas nilai risiko (tidak 

memenuhi syarat). 
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7.   KKP Kelas III Poso sebagai salah satu lini terdepan dalam pengawasan pelaku 

perjalanan dituntut  untuk dapat menyesuaikan dengan kebijakan nasional 

khususnya dalam pembatasan perjalanan dan pemenuhan persyaratan 

Kesehatan dalam melakukan perjalanan serta kepatuhan penyedia sarana 

transportasi untuk mematuhi 5 M. 


