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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-

Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

telah berhasil disusun. Laporan Kinerja adalah salah satu amanat rakyat yang dibebankan 

kepada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Pertanggungjawaban ini meliputi seluruh pertanggungjawaban terhadap 

pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi 

Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Periode 2020 – 2024. Kegiatan 

yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun merupakan kegiatan yang berkesinambungan 

dari tahun sebelumnya dan terus menerus ditingkatkan kualitasnya mengacu pada tugas 

pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang dihadapi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. 

Pelaporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada 

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh satuan kerja serta 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya.. 

Semoga Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan informasi dan evaluasi, untuk itu kami sangat mengharapkan 

saran dan masukan demi peningkatan kinerja yang lebih baik. 

 

 

 

Mataram,       Januari 2021 
 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram 

 
 
 

dr. I Wayan Diantika 
NIP 196404141990101001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF  

LAPORAN KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM  

TAHUN 2020 
 
 
 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020, disusun 

berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024, yang dijabarkan dalam 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut  : 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

Pencapaian kinerja pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 

2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai pagu anggaran Tahun 2020 sebesar 

Rp. 16.132.359.000 (Enam belas milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh 

sembilan ribu rupiah), dan terealisasi sejumlah Rp.14.376.137.472 (Empat belas milyar tiga 

ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) 

atau sebesar 89,11%. Ada penurunan persentase realisasi anggaran dibanding tahun 

sebelumnya. 

Kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target 

kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

II Mataram merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. 

Terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

yaitu sebagai berikut : 

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

kekarantinaan Kesehatan, tercapai 698.977 dari target 128.200, dengan capaian kinerja 

545,2%. 

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

angkut, barang dan lingkungan, tercapai 90% dari target 90%, dengan capaian kinerja 

100%. 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara, tercapai 88,9% dari target 

85%. 

4. Nilai kinerja  anggaran tercapai 92,2 dari target 80, dengan capaian kinerja 115,3%. 

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan, tercapai 100% dari target 

80%, dengan capaian kinerja 125%. 
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6. Kinerja implementasi WBK satker tercapai 69,9 dari target 70, dengan capaian kinerja 

99,9%. 

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, tercapai 47,1% dari target 

45%, dengan capaian kinerja 104,4%. 

Rata-rata capaian ketujuh indicator kinerja kegiatan (IKK) tersebut diatas adalah 

168,3%. Walaupun terget kinerja tercapai, tetap diperlukan perbaikan dan penyempurnaan 

kegiatan pada semua tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang 

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan baik di kantor induk maupun di semua 

wilayah kerja. Disamping itu koordinasi dengan lintas sektor terkait juga perlu terus dibina 

dan ditingkatkan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

dapat terlaksana dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada 

hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh 

kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-

upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu 

disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan 

Laporan Kinerja merupakan bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki para penyelenggara negara kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada 

rencana strategis atau rencana kerja unit organisasi. 

Penyusunan Pelaporan Kinerja merupakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh 

semua instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

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

Pemerintah.  

Perjanjian  kinerja  adalah  lembar/ dokumen  yang  berisikan  penugasan dari  

pimpinan  instansi  yang  lebih  tinggi  kepada  pimpinan  instansi  yang lebih  rendah  

untuk  melaksanakan  program/ kegiatan  yang  disertai dengan  indikator  kinerja.  

Melalui  perjanjian  kinerja,  terwujudlah komitmen  penerima  amanah  dan  

kesepakatan  antara  penerima  dan pemberi  amanah  atas  kinerja  terukur  tertentu  

berdasarkan  tugas,  fungsi dan  wewenang  serta  sumber  daya  yang  tersedia.  

Kinerja  yang  disepakati tidak  dibatasi  pada  kinerja  yang  dihasilkan  atas  kegiatan  

tahun bersangkutan,  tetapi  termasuk  kinerja  (outcome)  yang  seharusnya terwujud  

akibat  kegiatan  tahun-tahun  sebelumnya.  Dengan  demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup  outcome  yang dihasilkan dari  kegiatan  tahun-tahun  

sebelumnya,  sehingga  terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 
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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 mengamanatkan 

bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program 

Unit Eselon I.  

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan 

oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah 

dilaksanakan oleh periode sebelumnya.  

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

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

periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 

2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana 

pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 

negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang 

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik.  

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing. 

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya 

dalam bidang kesehatan ditandai dengan:  

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan 

pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;  

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan 

jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih 

menyeluruh;  
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3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses 

tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan 

Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE). 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram sebagai salah satu Unit 

Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) 

berkewajiban menyusun Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

rencana kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja KKP 

Kelas II Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.  

Laporan Kinerja KKP Kelas II Mataram Tahun 2020 menjelaskan pencapaian 

target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen 

Penetapan Kinerja Tahun 2020. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan 

pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan 

meliputi uraian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan selama tahun 2020 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sesuai dengan Rencana Aksi 

Kegiatan (RAK) KKP  Kelas II Mataram Tahun 2020 – 2024. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020 

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang harus dipertangungjawabkan oleh 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram kepada Direktur Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 27 

Oktober 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, 

penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian 

dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, 

makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta 

pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, 
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unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat negara. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Mataram mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan kekarantinaan;  

2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan;  

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

batas darat negara;  

4) Pelaksanaan pengamatan penyakit 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. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram  

mengacu  pada  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 
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Struktur organisasi KKP Kelas II Mataram terdiri atas :  

1. Kepala Kantor 

2. Sub Bagian Administrasi Umum  

3. Instalasi 

4. Wilayah Kerja 

5. Kelompok Jabatan Fungsional : 

a. Koordinator Jabfung Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi 

b. Koordinator Jabfung Pengendalian Risiko Lingkungan 

c. Koordinator Jabfung Upaya Kesehatan Lintas Wilayah 

Selengkapnya tentang struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 

Mataram dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KANTOR 
 

dr. I Wayan Diantika 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Koordinator PKSE  :  Ali Sukmajaya,SKM.,MPH 
Koordinator PRL     :  Suparlan,SKM.,MPH 
Koordinator UKLW  :  dr Ferry Wardhana,SpKP 

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM 
 

A.Herman Nugraha,SKM,MM 

WILAYAH KERJA 
1. Pelabuhan Lembar  (I Ketut Sulastra) 
2. Pelabuhan Pemenang (Khairul Yamin,SKM 
3. Pelabuhan Laut Kayangan (Rauhun,SKM) 
4. Pelabuhan Laut Pototano (Sumadi Haris,SKM) 
5. Pelabuhan Laut Bima (Hifziyah Algadrie,SH) 
6. Pelabuhan Laut Sape (Ni Ketut Susriani) 
7. Pelabuhan Laut Badas (Kusuma Wijaya,SKM) 
8. Pelabuhan Laut Benete (Khairil Anwar,SKM) 
9. Bandara ZAM Lombok (Datu Kusumajati,SKM) 

INSTALASI-INSTALASI 
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Uraian tugas masing-masing adalah :  

1. Sub Bagian Administrasi Umum  

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan 

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

laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, 

kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II. 

2. Instalasi 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, kepala KKP dapat 

membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Untuk 

KKP Kelas II Mataram, tidak ada instalasi. 

3. Wilayah Kerja 

Merupakan unit kerja fungsional dilingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas 

darat negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor 

kesehatan pelabuhan. Wilayah kerja di pimpin oleh seorang koordinator yang 

ditetapkan oleh kepala KKP yang mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

kelompok jabatan fungsional dalam jabatan non struktural. Penetapan wilayah kerja 

dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan pengajuan kepala KKP dan 

pengusulan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan.  

Wilayah kerja KKP Kelas II Mataram adalah sebagai berikut : 

a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lembar 

b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pemenang dan Ampenan 

c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kayangan 

d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pototano 

e. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bima 

f. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sape 

g. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Badas 

h. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Khusus Benete 

i. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Lombok 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Jumlah, jenis dan jenjang tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja, di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior 
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yang di tunjuk oleh kepala KKP dan diatur berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.  

Jenis jabatan fungsional yang ada sampai dengan 31 Desember 2020 adalah : 

1. Jabatan Fungsional Tertentu, berjumlah 29 orang  yaitu  : 

 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda :   4 orang 

 Entomolog Kesehatan Ahli Muda :   1 orang 

 Sanitarian Ahli Muda   :   2 orang 

 Dokter Ahli Muda   :   1 orang 

 Analis Kepegawaian Ahli Muda :   1 orang 

 Perencana Ahli Muda   :   1 orang 

 Arsiparis Ahli Muda   :   1 orang 

 Epidemiolog Kesehat. Ahli pertama :   1 orang 

 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama :   4 orang 

 Sanitarian Ahli Pertama  :   2 orang 

 Entomolog Kesehatan Penyelia :   1 orang 

 Entomolog Kesehatan Mahir  :   1 orang 

 Analis Kepegawaian Mahir  :   1 orang 

 Entomolog Kesehatan Terampil :   4 orang 

 Sanitarian Terampil   :   1 orang 

 Epidemiolog Kesehatan Terampil :   2 orang 

 Perawat Terampir   :   1 orang 

2. Jabatan Fungsional Umum, berjumlah 56 orang  yaitu  : 

 Dokter     :   3 orang 

 Sanitarian Ahli    :   1 orang 

 Sanitarian    : 10 orang 

 Epidemiolog Kesehatan   :   6 orang 

 Entomolog Kesehatan  :   1 orang 

 Perawat    : 21 orang 

 Pranata Laboratorium Kesehatan :   2 orang 

 Asisten Apoteker   :   2 orang 

 Pengelola barang dan Jasa  :   1 orang 

 Bendahara    :   2 orang 

 Analis Keuangan   :   1 orang 

 Pengelola BMN   :   1 orang 

 Pengelola Instalasi Air Listrik  :   1 orang 
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 Pengadministrasi Umum  :   3 orang 

 Pramubhakti    :   1  orang 

Terkait jabatan fungsional umum, nantinya akan diarahkan semua untuk mengambil 

jabatan fungsional tertentu sehingga kedepan tidak ada lagi pegawai Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang tidak memiliki jabatan. Penambahan 

dan perubahan jabatan fungsional akan diatur berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Keadaan Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sampai dengan 

Tanggal 31 Desember 2020, jumlah pegawai 87 (Delapan puluh tujuh) orang dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Menurut Jabatan : 

 Jabatan Struktural = 2 orang 

 Jabatan Fungsional Umum  =   56 orang   

 Jabatan Fungsional Tertentu =   29 orang 

2. Menurut Golongan: 

a. Golongan I =  2 orang 

b. Golongan II =   21 orang 

c. Golongan III =   57 orang 

d. Golongan IV =  7 orang 

3. Menurut Pendidikan:  

a. SLTP =  2 orang            

b. SLTA =  6 orang   

c. D1 Kesehatan =  2 orang        

d. D3 =   36 orang 

e. D4 = 2 orang 

f. S1          =   27 orang 

g. S2             =   12 orang 

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan Sumber Daya 

Manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Berdasarkan proporsi SDM 

yang dimiliki, mayoritas tingkat pendidikannya D3 keatas, diharapkan bisa memberikan 

kontribusi yang bermakna terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Secara bertahap terus dilakukan 

peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar dan 
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sebagainya. Peningkatan kuantitas SDM juga perlu dipertimbangkan mengingat beban 

kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram cukup berat dengan 9 

(sembilan) wilayah kerja yang bertugas memberikan pelayanan dipelabuhan/ bandara 

yang beroperasi selama 24 jam. 

F.   ISU STRATEGIS 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Salah satu tujuan strategis 

Kementerian Kesehatan adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

77 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan 

keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, 

pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan 

obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta 

pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, 

unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat negara. 

Merebaknya kasus Corona Virus di akhir 2019 sampai dengan saat ini di hampir 

seluruh negara di dunia, membuat kita sadar bahwa penularan penyakit ini sangatlah 

cepat, harus segera dipikirkan cara yang cepat dan tepat untuk melakukan skrining di 

semua pintu masuk baik di pelabuhan laut maupun bandara. Peran Kantor Kesehatan 

Pelabuhan sangatlah penting untuk dapat menangkal masuknya penyakit ini ke 

wilayahnya masing-masing, mengingat saat ini hampir semua daerah di Indonesia 

terdampak penyakit ini.  

Masalah pandemi COVID-19 tak bisa lagi ditangani secara parsial atau secara 

sendiri-sendiri dan sektoral. Dibutuhkan strategi nasional untuk menghadapi wabah ini 

karena persoalannya sudah menyebar ke hampir semua wilayah dan berimbas ke 

berbagai sendi kehidupan sosial ekonomi. Ini sudah menjadi masalah nasional dan 

bahkan global, yang harus ditangani secara komprehensif, terpadu, dan perlu dilakukan 

mobilisasi nasional.  

Presiden RI meminta para Kepala Daerah dapat mengikuti kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah pusat dan tidak ada Kepala Daerah yang membuat kebijakan sendiri-sendiri 

dalam menangani COVID-19. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dan berada 
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dalam koridor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi 

Presiden serta peraturan perundang-undaangan lainnya yang terkait, meski inovasi 

daerah dapat dilakukan sepanjang dalam koridor kebijakan pusat dan aturan 

perundang-undangan.  

Secara umum kebijakan dalam penanganan COVID-19 mencakup 3 (tiga) pilar utama;  

1. Mencegah penyebaran wabah COVID-19 di daerah sinkron dengan kebijakan 

Pemerintah Pusat;  

2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi pusat maupun daerah serta sinkronisasi 

program dan anggaran; dan  

3. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pencegahan dan 

penanganan wabah virus corona secara terencana dan sistematis. 

Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 tidak dapat mencapai tujuan apabila tidak 

ada komitmen dan penjabaran dalam bentuk rencana kegiatan dari seluruh pihak 

khususnya Pemerintah Daerah. Untuk itu, membangun komitmen kepada seluruh 

pemangku kepentingan menjadi kunci penting. 

G. PERMASALAHAN ORGANISASI 

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

II Mataram  diantaranya :  

1. Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dari segi kuantitas. Walaupun ada 

penambahan dari tahun ketahun, belum bisa memenuhi kekurangan SDM. 

Pemenuhan tenaga di wilayah kerja belum merata bahkan beberapa Wilker yang 

beroperasi 24 jam penuh hanya ditangani oleh tenaga yang sangat terbatas. 

Demikian pula dari sisi kualitas SDM, diperlukan peningkatan kapasitas SDM KKP 

baik tehnis maupun non tehnis dalam rangka menjawab perubahan tehnologi yang 

begitu pesat di semua lini kehidupan.  

2. Ada beberapa wilayah kerja menangani lebih dari satu pelabuhan/ bandara sehingga 

kesulitan dalam mengatur jadwal piket dengan petugas yang terbatas. Penambahan 

tenaga honorer untuk membantu pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan, ada 

aturan yang mengatur bahwa tenaga honorer tidak boleh melebihi 10% dari jumlah 

pegawai tetap. 

3. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan kekarantinaan belum maksimal, 

dengan terbitnya Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan 

diharapkan akan memperkuat peran PPNS sehingga penyelesaian terhadap kasus 

pelanggaran kekarantinaan di pelabuhan/ bandara bisa lebih baik lagi. 
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4. Ada beberapa gedung kantor yang ada saat ini baik di induk maupun di wilayah kerja, 

dibangun diatas tanah yang bukan milik Kementerian Kesehatan sehingga dikenakan 

sewa tanah setiap tahunnya. Dalam rangka pengembangan kantor untuk memenuhi 

kebutuhan seiring bertambahnya personil setiap tahunnya tentu terkendala dengan 

aturan tidak bolehnya membangun diatas tanah yang bukan milik Kementerian 

Kesehatan.  

H.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

terdiri dari :  

KATA PENGANTAR  

RINGKASAN EKSEKUTIF  

DAFTAR ISI  

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Maksud dan Tujuan  

C. Tugas Pokok dan Fungsi  

D. Struktur Organisasi  

E. Sumber Daya Manusia 

F.  Isu Strategis 

G. Permasalahan Organisasi  

BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

A. Rencana Aksi Kegiatan  

B. Rencana Kinerja Tahunan 

C. Perjanjian Kinerja  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran  

BAB IV PENUTUP 

LAMPIRAN 

1. Rencana Kerja Tahunan  

2. Perjanjian Kinerja 

2. Surat Tugas Penyusun Laporan Kinerja  
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Periode 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes No. 21 Tahun 

2020. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang 

bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) masing-masing unit 

eselon I termasuk salah satunya Ditjen P2P Kementerian Kesehatan. RAP yang disusun 

merupakan rencana program lima tahun dari 2020 hingga tahun 2024 yang merupakan 

jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program dalam rentang lima tahun 

tersebut. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan. Oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 

harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2P. Rencana program yang 

disusun di Ditjen P2P juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.  

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 – 2024 

kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun Rencana Aksi 

Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2020 – 2024 sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020 – 2024.  

Target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada RAK tersebut diharapkan 

dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam 

bidang pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial 

wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas 

batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan (Permenkes RI No. 356/ 2008). 
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Tabel 1. Matrik Kinerja Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 2020-2024 

NO 
INDIKATO

R 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

(DO) 

CARA 
PERHITUNGAN 

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 

Kumulatif jumlah 
Pemeriksaan/ Penapisan 
orang (TB, HIV, ICV, 
HAC), Pemeriksaan alat 
angkut sesuai standar 
karantina, pemeriksaan 
barang dan Pemeriksaan 
Lingkungan {TTU, 
TPM, SAB} 

128. 200 128. 200 128. 300 128. 350 128. 400 

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

Faktor risiko yang 
dikendalikan 
berdasarkan 
temuan pada 
indikator No.1 

Persentase Faktor Risiko 
yang dikendalikan pada 
orang, barang, alat 
angkut dan lingkungan 

90% 90% 90% 90% 90% 

3 Indeks 
Pengendalian 
Faktor risiko 
di pintu 
masuk negara 

Indeks 
Pengendalian 
Faktor risiko di 
pintu masuk 
negara 

Persentase kelengkapan 
data surveilans, Jumlah 
sinyal SKD KLB dan 
Bencana yang direspon 
kurang dari 24 jam, 
Penyusunan rencan 
kontigensi, index pinjal, 
HI perimeter,tidak 
ditemukan larva 
anopheles,  kepadatan 
kecoa rendah, kepadatan 
lalat<2, TTU memenuhi 
syarat, TPM laik hygiene 
dan air bersih memenuhi 
syarat 

85% 85% 85% 85% 85% 

4 Nilai kinerja  
anggaran 

Nilai kinerja 
anggaran 
berdasarkan 
aplikasi SMART 
DJA 

Menggunakan hasil 
penilaian  kinerja dari 
SMART DJA 
Kementerian Keuangan  

80 80 80 80 80 

5 Persentase 
tingkat 
kepatuhan 
penyampaian 
laporan 
keuangan 

Persentase tingkat 
kepatuhan 
penyampaian 
laporan keuangan 
berdasarkan 
quisioner 

Menggunakan hasil 
penilaian  tingkat 
kepatuhan penyampaian 
laporan keuangan 
berdasarkan quisioner. 

80% 80% 80% 80% 80% 

6 Kinerja 
implementasi 
WBK satker 

Nilai implementasi 
WBK berdasarkan 
self assesment 

Penilaian berdasarkan 
self assesment 

70 70 70 70 70 

7 Persentase 
Peningkatan 
kapasitas 
ASN 
sebanyak 20 
JPL 

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

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

45% 45% 45% 45% 45% 

 

A. Rencana Aksi Kegiatan 

Sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Mataram Tahun 2020 – 2024, pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada satu 

program pokok yakni Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang 

dituangkan dalam 2 (Dua) kegiatan utama yaitu : 
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1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

Melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020 - 2024 Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram, diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang 

berkesinambungan dalam pelaksanaan upaya pengendalian faktor resiko kesehatan 

untuk dapat melakukan cegah tangkal penyakit di wilayah Provinsi Nusa Tanggara Barat 

pada khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya. Disamping itu juga, diharapkan 

penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan serta sejalan dengan rencana strategis Kementerian kesehatan sebagai 

berikut : 

1. Visi 

Tidak ada visi khusus yang tercantum dalam RAP Ditjen P2P dan Renstra 

Kementerian Kesehatan RI sehingga mengikuti Visi Presiden Republik Indonesia. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam 

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu : 

“Terwujudnya Indonesia maju yang   berdaulat,   mandiri   dan 

berkepribadian berlandaskan gotong-royong”   

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan 

menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang 

sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan 

berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan 

sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah 

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi 

sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan 

berkarakter.  

Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola 

kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan 

kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan 

produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, 

penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan 

karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan 
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pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya 

literasi, inovasi dan kreativitas. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan 

mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, 

khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal 

manusia (human capital).  

Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter:  

a. Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun,  

b. Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes 

terharmonisasi, dan 

c. Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak 

dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting. 

2. Misi 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong 

Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:  

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 yang berkecukupan.  

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. 

Mengacu pada misi tersebut diatas, maka Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Mataram adalah : 

a. Melaksanakan surveilans epidemiologi terhadap keadaan yang dapat 

menimbulkan keresahan kesehatan masyarakat di pelabuhan dan bandara 

b. Melaksanakan tindakan karantina terhadap penyakit potensial wabah di 

pelabuhan dan bandara 
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c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan 

berkelanjutan untuk menciptakan bandara dan pelabuhan yang sehat 

d. Memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit di 

pelabuhan dan bandara 

e. Memberikan pelayanan imunisasi dalam upaya pencegahan penularan penyakit 

f. Mewujudkan pegawai yang profesional, disiplin dan memiliki etos kerja yang 

tinggi. 

3. Nilai-Nilai 

Nilai-nilai yang digunakan untuk mewujudkan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Mataram adalah merujuk pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi rencana strategis 

pembangunan kesehatan, sebagai berikut : 

a. Pro rakyat 

 Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan 

kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.  

Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah 

salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan 

status sosial ekonomi. 

b. Inklusif 

 Semua kegiatan dalam program pembangunan kesehatan harus melibatkan 

semua pihak, karena semua mempnyai peran yang penting.  Dengan demikian, 

seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang melipti lintas 

sector, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha,masyarakat madani 

dan masyarakat akar rumput. 

c. Responsif 

 Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dengan keinginan rakyat, 

serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi 

setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.  Faktor-faktor ini menjadi dasar 

dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda sehingga 

diperlukan penangan yang berbeda pula. 

d. Efektif 

 Program  kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. 

e. Bersih 

 Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. 
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4. Tujuan 

Tujuan startegis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah :  

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.  

b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  

c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat.  

d. Peningkatan sumber daya kesehatan.  

e. Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif. 

Dukungan Ditjen P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan 

upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan 

kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian 

tujuan Ditjen P2P, yaitu: Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit 

serta masalah kesehatan jiwa secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam 

mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

melalui :  

a. Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan.  

b. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik.  

c. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.  

d. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.  

e. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA.  

f. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah.  

g. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  

h. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

Program P2P 

5. Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dalam Rencana Aksi Program P2P berisi sasaran strategis Program P2P dalam 

Renstra Kemenkes yang diperkuat dengan beberapa sasaran lain sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. Sasaran tersebut adalah meningkatnya 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatnya kesehatan jiwa pada 

akhir tahun 2024 yang ditandai dengan: 
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis 

1. Peningkatan pen- 

cegahan dan pe-

ngendalian pe-

nyakit dan penge-

lolaan kedarura-

tan kesehatan 

masyarakat 

1. Meningkatnya pence-

gahan dan pengenda-

lian penyakit dengan 

mengutamakan pende-

katan faktor risiko 

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 pencega-

han dan pengendalian 

PTM 

2. Meningkatnya pengelo-

laan kedaruratan kese-

hatan masyarakat 

f. Persentase kab/kota yang 

mempunyai kapasitas 

dalam pencegahan dan 

pengendalian KKM 

 

6. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

Terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dikembangkan untuk 

menjawab isu strategis dan mencapai sasaran serta tujuan. Agar sumber daya yang 

ada dapat dimanfaatkan secara optimal, maka strategi dilaksanakan sesuai skala 

prioritas. Strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram dilakukan dengan: 

a. Memperbaiki manajemen program 

Manajemen program merupakan bagian penting bagi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat 

Jenderal P2P dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Adapun strategi yang dijalankan dalam upaya memperbaiki manajemen program 

adalah: 
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 Menyusun rencana kerja secara sistematis dan berkelanjutan yang dibagi 

berdasarkan skala waktu, yakni rencana jangka pendek, menengah, dan 

panjang. 

 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kesesuaian 

antara pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing standar prosedur 

operasional sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan. 

b. Meningkatkan kualitas SDM 

Peningkatan kualitas SDM dilakukan guna meningkatkan profesionalitas pegawai 

agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan 

cepat dan tepat.  

Adapun upaya yang dilakukan meliputi: 

 Analisis kebutuhan tenaga, melalui analisis kebutuhan tenaga secara 

komprehensif akan dapat memenuhi kebutuhan tenaga baik dari segi jumlah 

maupun jenis tenaga yang sesuai. 

 Mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja 

 Memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk 

mengikuti pendidikan formal, informal dan diklat-diklat teknis/ kursus, serta 

pendidikan penjenjangan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 Mengadakan pertemuan untuk mengatasi kendala yang timbul dan 

mengupayakan agar kendala yang sama tidak terjadi kembali. 

c. Melengkapi sarana dan prasarana 

Kelengkapan sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kelancaran 

dan keberhasilan pelaksanaan program. Adapun yang dilakukan oleh KKP Kelas 

II Mataram adalah melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis, 

dan sarana penunjang berupa komputer, radio komunikasi (marine radio), serta 

peralatan lain pendukung kegiatan. Termasuk pengadaan gedung untuk kegiatan 

perkantoran di wilayah kerja. 

d. Meningkatkan upaya kekarantinaan dan surveilans epidemiologi 

Upaya pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi merupakan langkah 

terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular potensial wabah 

(PHEIC). Lemahnya upaya pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi 

akan berdampak luas pada upaya kesehatan yang lain. Upaya pengendalian 

karantina yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas barang 

(OMKABA) dan alat angkut (kapal dan pesawat) serta pengamatan ABK dan 

penumpang sebagai upaya penemuan dan tata laksana penderita. Selain 
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pengawasan tersebut, penindakan terhadap pelanggaran alat angkut / OMKABA 

juga dilakukan. Seluruh upaya pengawasan dan penindakan pelanggaran ini 

dilaksanakan sesuai prosedur tanpa menghambat perjalanan orang/ barang/ alat 

angkut. Sedangkan surveilans epidemiologi juga dilakukan terhadap alat angkut/ 

barang/ orang. Surveilans epidemiologi yang dilakukan akan menjadi bahan 

pengambilan keputusan dan perencanaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

Selain itu meningkatkan kemampuan petugas KKP di bidang kekarantinaan juga 

perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kekarantinaan. 

e. Peningkatan upaya kesehatan dan lintas wilayah 

Peningkatan mutu upaya kesehatan dan lintas wilayah perlu dilakukan dan 

ditingkatkan di masa yang akan datang. 

Langkah yang akan dilakukan adalah : 

 Terlaksananya pengawasan kesehatan nahkoda, anak buah kapal, 

penjamah makanan, dan kesehatan kerja di pelabuhan/ bandara. 

 Terlaksananya pengawasan persediaan obat/ P3K di kapal/ pesawat. 

 Terlaksananya pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat 

vaksinasi internasional (ICV). 

 Terlaksananya pengangkutan orang sakit dan jenazah.  

 Terlaksananya pelayanan kesehatan matra dan kesehatan haji 

 Terlaksananya pelayanan kesehatan terbatas, rujukan, dan gawat darurat 

medis 

f. Meningkatkan upaya pengendalian risiko lingkungan 

 Terlaksananya pengawasan sanitasi lingkungan,  

 Terlaksananya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit 

g. Mengadakan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerja, kajian dan 

pengembangan teknologi. 

Upaya untuk mempercepat pancapaian program akan dilakukan dengan 

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Koordinasi lintas 

program dilaksanakan setiap bulan sekali sedangkan lintas sektor dilaksanakan 

pada saat pertemuan rutin yang diadakan di Administrator Pelabuhan (Adpel), 

Angkasa Pura I, Kemenhub dan sebagainya. Disamping itu akan dilaksanakan 

kemitraan, jejaring kerja, kajian dan pengembangan teknologi dengan lintas 

program dan lintas sektor di pelabuhan/ bandara di Provinsi NTB, Dinkes kab/ 

kota/ prov maupun dengan institusi kesehatan lainnya guna menyamakan 

persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang. 
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h. Melaksanakan Promosi Kesehatan 

Promosi ini dilakukan melalui mengadakan penyuluhan tentang kesehatan pada 

masyarakat pelabuhan dan bandara, pembuatan brosur dan leaflet, 

melaksanakan pertemuan dan jejaring lintas sektor, ikut dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa serta pihak lain yang berkepentingan. 

KIE juga lebih sering dilakukan terutama dengan merebaknya Pandemi Corona 

Virus yang masih terjadi sampai dengan saat ini dengan selalu menerapkan 

protocol Kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci 

tangan. 

B. Rencana Kinerja Tahunan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 27 

Oktober 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP 

mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit 

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak 

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan omkaba serta pengamanan 

terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, 

kimia dan pengamanan radiasi diwilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas 

darat negara. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram perlu membuat perencanaan tahunan yang tertuang dalam 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah 

yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 

2020, dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2 :  Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Mataram Tahun 2020 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1 
Meningkatnya Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan Wilayah 

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

128.200 

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

90%  

3 
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk negara 85%  



22 
 

4 Nilai kinerja  anggaran 80 

5 

Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 80% 

6 
Kinerja implementasi WBK satker 70  

7 
Persentase Peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL 

45% 

 
 

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit pada KKP Kelas II Mataram tertuang dalam output – output sebagai berikut : 

Tabel 3 :  Target dan alokasi dana per output kegiatan Tahun 2020 

No Keluaran / Output Target Alokasi (Rp) 

I Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di 
Pintu Masuk Negara dan Wilayah  

 2.887.861.000 

1 Layanan Pengendalian Faktor Risiko 
Lingkungan 

1 Layanan 374.513.000 

2 Layanan Pengendalian Faktor Risiko 
pada Situasi Khusus 

1 Layanan 940.452.000 

3 Layanan Kesiapsiagaan menghadapi 
KKM 

1 Layanan 166.108.000 

4 Layanan Pengendalian Faktor Risiko 
pada Alat Angkut 

1  636.689.000 

5 Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk 
Penerbitan SSCC/ SSCEC 

96 Layanan 46.080.000 

6 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam 
rangka Penerbitan COP 

48 Layanan 26.400.000 

7 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di 
Pelabuhan Penyeberangan 

111 Layanan 66.600.000 

8 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di 
Bandar Udara 

48 Layanan 28.800.000 

9 Layanan Kekarantinaan dalam rangka 
Penerbitan PHQC 

205 Layanan 82.000.000 

10 Layanan Tindakan Penyehatan Alat 
Angkut 

10 Layanan 2.000.000 

11 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 96 Layanan 14.880.000 

12 Layanan Kesehatan pada Situs 77 Layanan 112.035.000 

13 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan 30 Layanan 26.850.000 

14 Layanan Pengendalian Vektor DBD 40 Layanan 53.050.000 

15 Layanan Survei Vektor Pes 34 Layanan 87.482.000 

16 Layanan Pengendalian Vektor Diare 31 Layanan 13.423.000 

17 Layanan Survei Vektor DBD 330 Layanan 105.600.000 
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18 Layanan Survei Vektor Malaria 13 Layanan 21.749.000 

19 Layanan Survei Vektor Diare 56 Layanan 17.920.000 

20 Layanan P2P HIV 5 Layanan 15.125.000 

21 Layanan Deteksi Dini Terduga TB 11 Layanan 50.105.000 

II Dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas tehnis P2P 

  13.244.498.000 

22 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.188.211.000 

23 Layanan perkantoran 12 Layanan 12.056.287.000 

 J u m l a h   16.132.359.000 

 

 

C. 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. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka 

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil. 

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sebagai tanda kesanggupan mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit selaku atasan langsung untuk 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.  

Tabel 4 :  Target dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 

No Indikator Kinerja Kegiatan Definisi Operasional Indikator 
Kinerja 

Target 

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

Jumlah pemeriksaan penafisan 
orang (TB, HIV, ICV, HAC), alat 
angkut (COP, SSCC/SSCEC, 
PHQC, Gendec), barang 
(OMKA) dan lingkungan (TTU, 
TPM, SAB) yang dilakukan 

128.200 



24 
 

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

Faktor risiko yang dikendalikan 
berdasarkan temuan pada 
indikator No.1. 

90%  

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko 
di pintu masuk negara 

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, TPM, 
Kualitas Air memenuhi syarat 
Kesehatan. 

85%  

4 Nilai kinerja  anggaran Nilai Kinerja Anggaran dari 
Aplikasi Monev DJA 

80 

5 Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 

Penilaian Tingkat Kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 
ke Unit Eselon I  

80% 

6 Kinerja implementasi WBK satker Perhitungan nilai kinerja 
implementasi WBK berdasarkan 
self assesment 

70  

7 Persentase Peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL 

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

45% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam penerapan 

manajemen kinerja.  Pengukuran kinerja yang dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Mataram  adalah membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan 

pada perjanjian kinerja 2020.  Hasil kinerja yang dilakukan semestinya meningkat dari tahun 

sebelumnya. Untuk mengetahui peningkatan kinerja, maka dilakukan pengukuran terhadap 

indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 

sebelumnya. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024. Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan 

cara melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi capaian dengan 

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat 

keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja 

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat 

ditindaklanjuti dalam perencanaan dimasa 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 Strategis (Renstra) dan 

Penetapan Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur 

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

indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang telah ditetapkan.  

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah : “Meningkatnya 

Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.” 

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 Satuan Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram, terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja yaitu: 

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

kekarantinaan kesehatan  

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

angkut, barang dan lingkungan. 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara. 

4. Nilai kinerja  anggaran 
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5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

6. Kinerja implementasi WBK satker 

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Besaran target dan realisasi indikator kinerja kegiatan secara rinci di sajikan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas II Mataram Tahun 2020 

 

Dilihat dari capaian masing-masing indikator untuk tahun 2020 pada Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram, semua indicator kinerja kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab organisasi, secara umum terealisasi cukup baik sehingga bisa disimpulkan bahwa 

tugas utama yang diberikan dapat diselesaikan dengan lancar. 

Hal tersebut nantinya akan dijelaskan secara tersendiri pada pejelasan masing-masing 

capaian indicator, apa saja yang menjadi pendukung capaiannya dan apa saja yang 

merintanginya. 

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Indikator Pertama 

  

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah 
 

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

128.200 698.977 

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

90% 100% 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk negara 

85% 88,9% 

4. Nilai kinerja  anggaran 80 92,27 

5. Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 

80 100 

6. Kinerja implementasi WBK satker 70 69,98 

7. Persentase Peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL 

45% 47,13% 

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

Jumlah pemeriksaan penafisan orang (TB, HIV, ICV, HAC), pemeriksaan alat angkut 

(COP, SSCC/SSCEC, PHQC, Gendec), pemeriksaan barang (OMKA) dan 

pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, SAB). 

b. Definisi Operasional 

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang 

dilakukan dalam periode satu tahun. 

c. Cara Perhitungan 

Kumulatif jumlah pemeriksaan penafisan orang (TB, HIV, ICV, HAC), alat angkut 

(COP, SSCC/SSCEC, PHQC, Gendec), barang (OMKA) dan lingkungan (TTU, TPM, 

SAB) yang dilakukan dalam satu tahun. 

Rumus :  

∑ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑓𝑖𝑠𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡, 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
X 100 

 

d. Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

yang dilakukan dalam periode satu tahun pada tahun 2020 adalah sebesar 

128.200 dan terealisasi 698.977 kali.  

Perhitungannya = 
.

.
 X 100 = 545,2% 

Realisasi jauh diatas target yang ditetapkan karena ada peningkatan jumlah 

penerbitan Healt Alert Card (HAC) pada penumpang yang datang ke Provinsi 

Nusa Tenggara Barat baik lewat laut maupun udara. Peningkatan terjadi sebagai 

dampak kewaspadaan menghadapi pandemi corona disemua pelabuhan dan 

bandara Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. 

2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya 

Ada perbedaan indicator kinerja dengan tahun sebelumnya sehingga tidak 

bisa dibandingkan secara utuh. Namun demikian, dokumen pendukung Indikator 

jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan dapat kami sampaikan sesuai tabel berikut ini : 

No Penafisan/ Pemeriksaan 2017 2018 2019 2020 

A Penafisan Orang :     
1 Skreening HIV AIDS 76 583 575 334 
2 Skreening TBC 0 623 352 626 
3 ICV 8.158 10.019 13.274 4.232 
4 HAC 6.102 6.294 9.190 645.989 
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B Pemeriksaan Alat Angkut :     
5 PHQC 58.045 54.355 52.656 40.680 
6 COP 67 81 62 1.788 
7 SSCEC/ SSCC 591 1.156 1.109 1.020 
8 Gendec 1.169 1.005 923 243 

C Pemeriksaan Barang :     
9 Pemeriksaan Barang/OMKA 0 0 1.423 758 

D Pemeriksaan Lingkungan :     
10 Pemeriksaan TTU 2.069 1.920 1.948 1.751 
11 Pemeriksaan TPM 1.410 1.251 1.468 1.020 
12 Pemeriksaan SAB 390 463 514 536 

 Jumlah 78.077 77.750 83.494 698.977 

Tabel 6   :  Capaian indicator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 

 

 

Grafik 1   :  Capaian indicator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang 
dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 

 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian dari tahun 2017 – 

2019 relatif stabil, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan di Tahun 

2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerbitan kartu 

kewaspadaan Kesehatan (HAC) kepada penumpang yang masuk ke Wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dari luar negeri ataupun wilayah terjangkit 

Corona.  

3) Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah 

Tidak ada perbedaan target indicator jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan dengan 

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Jika 

dibandingkan dengan target jangka menengah pada RAK 2020-2024, maka 

realisasi Tahun 2020 jauh diatas target yang ditetapkan. Realisasi yang tinggi 

(545,2%), sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya adalah akibat 
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peningkatan penerbitan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC) sebagai dampak 

dari Pandemi Corona. 

4) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan Kesehatan jika dibandingkan dengan realisasi 

pada satker lain yang sekelas seperti KKP Kelas II Probolinggo dan KKP Kelas II 

Semarang dan KKP Kelas II Bandung, realisasi KKP Kelas II Mataram jauh 

diatas tiga satker tersebut.  

Perbandingan realisasi antar satker Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan pada 

Tahun 2020 sebagai berikut : 

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 2020 % 

1 KKP Kelas II Mataram 128.200 698.977 545,2 

2 KKP Kelas II Probolinggo 4.900.000 5.145.843 105,1 

3 KKP Kelas II Semarang 6.747.019 7.025.721 104,1 

4 KKP Kelas II Bandung 716.562 722.110 100,7 

 

Tabel 7  : Perbandingan realisasi antar satker indicator jumlah pemeriksaan 
orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan Kesehatan pada Tahun 2020 

 

 

Grafik 2  : Perbandingan realisasi antar satker indicator jumlah pemeriksaan 
orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan Kesehatan pada Tahun 2020 

 
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi tertinggi 

ada pada KKP Kelas II Mataram, disusul Probolinggo, Semarang dan Bandung. 

Namun kalau dilihat dari besaran target maka yang tertinggi KKP Semarang, 
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disusul Probolinggo, Bandung dan Mataram. Perbedaan besaran target pada 

indicator ini bisa dipahami mengingat ketiga satker pembanding adalah satker 

yang ada di Pulau Jawa dimana arus penumpang dan alat angkut jauh lebih 

tinggi frekwensinya. 

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternative solusi yang telah 
dilakukan. 

Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan Kesehatan pada Tahun 2020 di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram terjadi peningkatan yang sangat bermakna pada 

realisasi Tahun 2020. Sebagaimana disampaikan bahwa yang mempengaruhi 

Indikator ini adalah pemeriksaan/ penafisan orang (HIV, TB, ICV, HAC), 

pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen (PHQC, COP, 

SSCEC/ SSCC dan Gendec), pemeriksaan barang (OMKA) dan pemeriksaan 

lingkungan (TTU, TPM dan SAB).  

Jika dilihat trend pada beberapa tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2017 – 

2019 relative stabil, kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 ini, terjadi 

peningkatan penerbitan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC) kepada 

penumpang dari luar negeri dan daerah terjangkit penyakit menular (Covid-19). 

Terkait Pandemi Corona, KKP Kelas II Mataram telah melakukan 

peningkatan kewaspadaan di pintu masuk dan keluar wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dengan melakukan screening ketat di Pelabuhan dan bandara 

melalui pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan tempat kerja, 

edukasi penerapan protocol kesehatan bersama lintas sector terkait serta aktif 

melakukan pemeriksaan rapid test Covid-19 kepada penumpang alat angkut 

sesuai indikasi (contact tracing) dan juga kepada karyawan instansi pemerintah 

maupun swasta di wilayah Pelabuhan dan bandara. 

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

a) Sumber Daya Manusia 

Petugas yang berkontribusi dan mendukung capaian Indikator jumlah 

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan dilakukan oleh tim dari lintas jabatan fungsional di 

wilayah kerja terdiri dari petugas karantina dan surveilans, dokter, perawat, 

sanitarian, entomolog dan tim lainnya. Pada beberapa wilayah kerja, jumlah 

petugas masih belum memadai, sehingga beberapa kali harus dibantu oleh 

tim dari kantor induk. Penambahan jumlah tenaga di semua wilayah kerja 
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diperlukan untuk memastikan kegiatan pelayanan kekarantinaan di semua 

wilayah kerja berjalan dengan baik. 

b) Sumber Daya Anggaran 

Anggaran pendukung capaian indicator ini bersumber dari DIPA KKP 

Kelas II Mataram Tahun 2020 pada kegiatan Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar Rp. 

2.887.861.000 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan 

ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 

2.099.915.780 (Dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima 

belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 72,72%. 

Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena beberapa hal 

sebagai berikut : 

 Ada pembatasan kegiatan paket meeting dan perjalanan dinas terkait 

Pandemi Corona untuk mengurangi kerumunan massa, sehingga ada 

beberapa kegiatan pertemuan dan perjalanan dinas luar kota tidak dapat 

dilaksanakan. 

 Tahun 2020 tidak ada kegiatan pelayanan kesehatan embarkasi haji 

sehingga anggaran kegiatan di revisi untuk pembiayaan piket petugas di 

wilayah kerja. Dalam rangka pengendalian belanja, efektifitas dan 

efisiensi anggaran, tidak semua piket diberikan transportasi dan uang 

makan, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk pencairannya. 

Walaupun serapan anggaran hanya 72,72% namun target output kegiatan 

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

dapat tercapai 100%. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1. Pemeriksaan/ penafisan pada orang berupa screening HIV AIDS dan TB Paru di 

Wilayah Kerja Pelabuhan Lembar, Labuhan Lombok dan Pemenang, penerbitan 

ICV bagi pelaku perjalanan luar negeri sesuai kebutuhan, screening kartu 

kewaspadaan kesehatan (HAC) dan sebagainya. 

2. Pemeriksaan pada Alat Angkut berupa pemeriksaan sanitasi dalam rangka 

kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan dokumen kesehatan meliputi PHQC, 

COP, SSCEC/SSCC, Gendec dan sebagainya. 

3. Pemeriksaan pada Barang berupa pemeriksaan komoditi OMKA bekerjasama 

dengan Bea Cukai dan Balai POM. 

4. Pemeriksaan pada Lingkungan berupa pemeriksaan tempat-tempat umum 

(TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dan sarana air bersih (SAB). 
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f. Kendala/ Permasalahan 

1. Keterbatasan SDM dan peralatan penunjang pemeriksaan, sasaran screening 

HIV dan TB sulit didapat.  

2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan terbatas, harus menyesuaikan dengan jadwal 

bongkar muat alat angkut. 

3. Kewenangan dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang bukan di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan. 

4. Kurangnya dukungan pengelola TTU, TPM dan SAB. 

g. Pemecahan Masalah 

1. Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan disemua wilayah kerja, koordinasi yang 

lebih intens dengan penentu kebijakan seperti KSOP, Gapasdap, perusahaan 

pelayaran dan sebagainya sesuai kelompok sasaran.  

2. Koordinasi yang lebih intens lagi dengan pengelola alat angkut untuk pengaturan 

waktu pemeriksaan. 

3. Diperlukan payung hukum yang jelas kegiatan pengawasan OMKA di Pelabuhan 

dan bandara. 

4. KIE yang lebih intens lagi kepada pengelola TTU, TPM, SAB. 

 

2. Indikator Kedua 

  

 

a. Pengertian 

Merupakan kegiatan pengendalian terhadap factor risiko pada pemeriksaan 

penafisan orang (HIV, TB, ICV, HAC), pemeriksaan alat angkut dalam rangka 

penerbitan dokumen (PHQC, COP, SSCEC/ SSCC dan Gendec), pemeriksaan 

barang (OMKA) dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM dan SAB) 

b. Definisi Operasional 

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator pertama dalam 

periode satu tahun.  

c. Cara Perhitungan 

Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan 

lingkungan dalam satu tahun. 

Rumus :  

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎
 X 100 

Persentase factor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 
lingkungan 
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d. Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, 

barang, alat angkut dan lingkungan pada tahun 2020 adalah sebesar 90% dan 

terealisasi 100%.  

Rincian factor risiko yang dikendalikan sebagai berikut : 

a) Faktor risiko yang dikendalikan pada orang sebesar  :  586.063 

b) Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut sebesar :    39.358 

c) Faktor risiko yang dikendalikan pada barang sebesar  :         682 

d) Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan sebesar :      2.982 

Total   :  629.085 

 

Cara Perhitungannya = 
.

.
 X 100 = 90% 

 

2) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi 

Kegiatan 2020-2024, maka realisasi Tahun 2020 sama dengan target pada RAK 

Jangka Menengah yaitu 90%. 

3) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, 

barang, alat angkut dan lingkungan jika dibandingkan dengan realisasi pada 

satker lain yang sekelas seperti KKP Kelas II Probolinggo, KKP Kelas II 

Semarang dan KKP Kelas II Bandung, tidak ada perbedaan, semuanya 100%.  

4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, 

alat angkut dan lingkungan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

selalu bisa direspon 100%.  Hal ini disebabkan karena sudah ada terbentuk 

jejaring dengan wilayah terkait respons dan penanganan jika ditemukan adanya 

factor risiko yang perlu ditindak lanjuti. Jejaring yang sudah terbentuk melibatkan 

Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/ kota sampai tingkat Puskesmas, dan juga 

melibatkan beberapa instansi terkait lainnya. 

Kedepan diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi jejaring kerjasama dengan 

lintas sector maupun lintas program sehingga capaian indicator ini bisa lebih baik 

lagi. 
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5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

a) Sumber Daya Manusia 

Petugas yang berkontribusi dan mendukung capaian Indikator 

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

dan lingkungan dilakukan oleh tim dari lintas jabatan fungsional di wilayah 

kerja terdiri dari petugas karantina dan surveilans, dokter, perawat, 

sanitarian, entomolog dan tim lainnya. Pada beberapa wilayah kerja, jumlah 

petugas masih belum memadai, sehingga beberapa kali harus dibantu oleh 

tim dari kantor induk. Penambahan jumlah tenaga di semua wilayah kerja 

diperlukan untuk memastikan kegiatan pelayanan kekarantinaan di semua 

wilayah kerja berjalan dengan baik. 

b) Sumber Daya Anggaran 

Anggaran pendukung capaian indicator ini bersumber dari DIPA KKP 

Kelas II Mataram Tahun 2020 pada kegiatan Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar 

Rp.2.887.861.000 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta 

delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 

Rp.2.099.915.780 (Dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus 

lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 72,72%. 

e. Upaya / Kegiatan yang dilakukan 

1) Pengendalian pada orang melalui pengobatan dan rujukan kasus penyakit 

menular, Contact Tracing , edukasi/ sosialisasi, validasi dokumen kesehatan 

pelaku perjalanan,  isolasi, karantina dan sebagainya. 

2) Pengendalian pada Alat Angkut melalui validasi dan legalisasi dokumen, isolasi 

dalam karantina (zona karantina), Tindakan penyehatan alat angkut (Desinfeksi, 

Desinseksi, Deratisasi, Decontaminasi), KIE dan advokasi terkait peraturan 

pengelolaan alat angkut. 

3) Pengendalian pada Barang dengan koordinasi LS penanganan OMKA 

4) Pengendalian pada Lingkungan dengan Edukasi dan Advokasi Pengelola 

tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM), 

Pengobatan penjamah makanan, Chlornisasi dan Abatisasi Sarana Air Bersih 

dan sebagainya. 

f. Kendala / Permasalahan 

1) Pengendalian pada orang adalah Keterbatasan SDM dan peralatan penunjang 

pemeriksaan 
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2) Pengendalian pada alat angkut adalah waktu pelaksanaan terbatas, harus 

menyesuaikan dengan jadwal alat angkut 

3) Pengendalian pada barang adalah kewenanangan dalam penahanan barang 

bawaan bukan di KKP 

4) Pengendalian pada lingkungan adalah Kurangnya dukungan pengelola TTU, 

TPM, SAB 

g. Pemecahan Masalah  

1) Penambahan SDM dan permintaan peralatan penunjang ke pusat 

2) Koordinasi yang lebih intens lagi dengan pengelola alat angkut 

3) Diperlukan payung hukum yang jelas kegiatan pengawasan OMKA di Pelabuhan 

dan bandara 

4) KIE yang lebih intens lagi kepada pengelola TTU, TPM, SAB 

 

3. Indikator Ketiga 

  

 

a. Pengertian 

Ukuran statistic untuk menilai angka yang dicapai dalam pengendalian factor risiko di 

pintu masuk negara dalam satu tahun. 

b. Definisi Operasional     

Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara dalam periode satu tahun. 

c. Cara Perhitungan 

Persentase kelengkapan data surveilans, Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang 

direspon kurang dari 24 jam, index pinjal, HI perimeter, tidak ditemukan larva 

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

TPM laik hygiene dan air bersih memenuhi syarat dalam satu tahun. 

Rumus :  

𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛
 

d. Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Untuk mengetahui target dan realisasi indicator ini dalam Tahun 2020, perlu 

kita melihat capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut : 

No Parameter Pemeriksaan Target Realisasi % 

1 Kelengkapan data surveilans 250 288 115,2 

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 
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2 % sinyal SKD KLB dan Bencana yang di 
respon <24 jam 

100 100 100,0 

3 Index pinjal < 1 108 108 100,0 

4 HI Perimeter = 0 108 102 94,4 

5 Tidak ditemukan larva anopheles 13 11 84,6 

6 Kepadatan kecoa rendah 108 58 53,7 

7 Kepadatan lalat < 2 108 30 27,8 

8 TTU memenuhi syarat kesehatan 1.500 1.747 116,5 

9 TPM laik hygiene 1.080 1.018 94,3 

10 Air bersih memenuhi syarat 1.817 1.866 102,7 

 Jumlah 889,2 

 Rata-rata 88,9 

Tabel  8   :  Target dan realisasi indicator Indeks pengendalian factor risiko di 
pintu masuk negara per parameter Tahun 2020 

Target Indikator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara 

dalam satu tahun pada tahun 2020 adalah 85% dan terealisasi 88,9%.  

Perhitungannya = 
,

= 88,9% 

2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya 

Capaian indicator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara 

dalam lima tahun terakhir yaitu : 

No Parameter Pemeriksaan Persentase Capaian 

2017 2018 2019 2020 

1 Kelengkapan data surveilans 90 96 100 115,2 

2 % sinyal SKD KLB dan Bencana 
yang di respon <24 jam 

100 100 100 100,0 

3 Index pinjal < 1 100 100 100 100,0 

4 HI Perimeter = 0 98,1 93,5 90,7 94,4 

5 Tidak ditemukan larva anopheles 100 100 86,6 84,6 

6 Kepadatan kecoa rendah 41,6 82,4 51,8 53,7 

7 Kepadatan lalat < 2 16,6 18,5 26,8 27,8 

8 TTU memenuhi syarat kesehatan 99,2 98,2 99,1 116,5 

9 TPM laik hygiene 85,2 77,6 93,8 94,3 

10 Air bersih memenuhi syarat 91,8 93,1 89,1 102,7 

 Jumlah 822,5 859,3 837,9 889,2 

 Rata-rata 82,2 85,9 83,7 88,9 

Tabel  9   :  Capaian indicator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk 
negara Tahun 2017 - 2020 
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Grafik 3   :  Capaian indicator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk 
negara Tahun 2017 - 2020 

 
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi selalu fluktuatif 

setiap tahunnya, namun persentasi tertinggi ada di tahun 2020. Khusus untuk 

persentase sinyal SKD KLB selalu bisa direspon < 24 jam sehingga realisasi 

tetap 100%.  

Beberapa sinyal yang biasa di respon adalah : 

a) Kasus reaktif/ positif Covid di bandara/ pelabuhan 

b) Kedatangan pekerja migran Indonesia di pelabuhan/ bandara 

c) Kejadian bencana alam, wabah/ KLB dan sebagainya. 

Demikian juga dengan pemeriksaan vector/ risiko lingkungan di wilayah 

pelabuhan dan bandara, dari tahun ketahun selalu menunjukkan hasil yang 

cukup memuaskan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan ada kecenderungan 

melebihi ambang batas yang diperbolehkan, langsung dilakukan pengendalian 

sampai hasilnya kembali normal.  

3) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Jika capaian Indikator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk 

negara dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi 

Kegiatan 2020-2024, maka realisasi Tahun 2020 masih diatas target yang 

ditetapkan, yang mana target indicator ini pada Tahun 2020 adalah 85%. 

4) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi Indikator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara 

jika dibandingkan dengan realisasi pada satker lain yang sekelas seperti KKP 

Kelas II Probolinggo dan KKP Kelas II Semarang, realisasi KKP Kelas II 

Mataram relative diatas dua satker tersebut.  
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Perbandingan realisasi antar satker sebagai berikut : 

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 2020 % 

1 KKP Kelas II Mataram 85% 90,5% 106,3 

2 KKP Kelas II Probolinggo 85% 90,9% 106,9 

3 KKP Kelas II Semarang 81% 90,9% 112,3 

4 KKP Kelas II Bandung 80% 99,4% 124,3 

Tabel  10   :  Perbandingan realisasi antar satker Indikator Indeks pengendalian 
factor risiko di pintu masuk negara 

 

 

 

Grafik 4   :  Perbandingan realisasi antar satker Indikator Indeks pengendalian 
factor risiko di pintu masuk negara 

 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi tertinggi 

ada pada KKP Bandung, disusul KKP Semarang, Probolinggo dan terakhir 

Mataram. Sedangkan jika dilihat dari target indicator tertinggi ada pada KKP 

Kelas II Probolinggo dan Mataram, disusul Semarang dan Bandung. 

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Indikator Indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram mengalami peningkatan pada realisasi 

Tahun 2020. Sebagaimana disampaikan bahwa yang mempengaruhi Indikator III 

ini adalah kelengkapan data surveilans, Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana 

yang direspon kurang dari 24 jam, index pinjal, HI perimeter, tidak ditemukan 
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larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi 

syarat, TPM laik hygiene dan air bersih memenuhi syarat kesehatan.  

Capaian indicator ini terkait erat dengan tingkat kepatuhan dari stake holder 

terkait dipelabuhan dan bandara dalam mematuhi aturan kesehatan yang 

berlaku, dan juga pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh 

petugas kesehatan terutama bagi pengelola TTU, TPM dan Sarana Air Bersih 

sehingga pemeriksaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang cukup 

memuaskan.  

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

a) Pelaksanaan indikator ini didukung oleh semua SDM yang ada di semua 

wilayah kerja dan kantor induk, terdiri dari petugas epidemiolog, sanitarian, 

entomolog, petugas medis dokter dan perawat dan petugas lainnya. Pada 

beberapa wilker jumlah petugas masih belum memadai, sehingga perlu 

ditambah atau pemerataan jumlah petugas di masing-masing wilayah kerja. 

b) Pembiayaan kegiatan dari dana DIPA KKP Kelas II Mataram Tahun 2020. 

Namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, kepatutan/ 

kelayakan kegiatan tersebut dibiayai, ada kriteria-kriteria yang harus 

dipenuhi. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1) Respon sinyal SKD KLB dan bencana < 24 jam oleh petugas epidemiolog, 

dibantu oleh dokter dan perawat. 

2) Pemeriksaan Indeks Pinjal, House Indeks, larva anopheles, kepadatan kecoa 

dan lalat oleh petugas entomolog. 

3) Pemeriksaan kualitas lingkungan seperti TTU, TPM dan kualitas air bersih oleh 

petugas sanitarian 

f. Kendala/ Permasalahan 

1) Pelaksanaan kegiatan respon sinyal SKD KLB dan bencana sering kali diluar 

jam kerja atau hari libur, sehingga kesulitan dalam koordinasi tim.  

2) Tidak semua wilayah kerja memiliki petugas entomolog sehingga kegiatan 

pemeriksaan Indeks Pinjal, House Indeks, larva anopheles, kepadatan kecoa, 

lalat dan sebagainya terabaikan. 

3) Peralatan pemeriksaan lingkungan di beberapa wilayah kerja masih belum 

memadai. 

 

 



 
 

 
 

40 
 

g. Pemecahan Masalah 

1) Pengaktifan tim reaksi cepat untuk merespon sinyal SKD KLB dan bencana 

melibatkan semua unsur terkait, berdasarkan sistem piket di hari libur.  

2) Pemerataan jabatan fungsional entomolog di semua wilayah kerja. 

3) Pengadaan peralatan pemeriksaan lingkungan untuk penggunaan di wilayah 

kerja. 

4. Indikator Keempat 

  

 

a. Pengertian 

Nilai kinerja anggaran berdasarkan aplikasi e-monev anggaran (SMART) 

Kementerian Keuangan 

b. Definisi Operasional 

Nilai kinerja anggaran berdasarkan tampilan pada dashboard aplikasi monev 

anggaran (Nilai SMART) yang dinilai pada awal tahun berikutnya. 

c.  Cara Perhitungan 

Hasil penilaian kinerja diambil dari tampilan pada aplikasi monev anggaran 

Kementerian Keuangan sebagai berikut : 
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d. Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target nilai kinerja anggaran (SMART) Tahun 2020 pada aplikasi monev 

anggaran adalah 80 dan terealisasi 92,27 atau 115,3%. 

Sebagaimana diketahui bahwa yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran 

(SMART) adalah penyerapan anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir, 

capaian keluaran kegiatan dan efisiensi anggaran.  

Dari semua parameter penilaian diatas, KKP Mataram mendapatkan hasil cukup 

baik sehingga mendapatkan nilai SMART 92,27. 

2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya 

Realisasi kinerja anggaran Tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya dapat kami sampaikan dalam grafik berikut : 

 

Grafik 5   :  Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran dari Tahun 2017 - 
2020  

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai kinerja anggaran (IKPA) tertinggi 

adalah pada Tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020, pengelolaan 

anggaran KKP Kelas II Mataram sudah cukup baik. Yang lebih menguntungkan 

lagi khusus Tahun 2020, indicator revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA tidak 

diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA. 

3) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi 

Kegiatan 2020-2024, maka realisasi kinerja anggaran Tahun 2020 lebih tinggi 

dari target yang ditetapkan yaitu 80. 
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4) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi kinerja anggaran jika dibandingkan dengan realisasi  pada  satker  lain  

yang  sekelas  seperti KKP Kelas II Probolinggo, KKP Kelas II Semarang dan 

KKP Kelas II Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut.  

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 2020 % 

1 KKP Kelas II Mataram 80 92,27 115,33 

2 KKP Kelas II Probolinggo 80 80,03 108,78 

3 KKP Kelas II Semarang 80 82,00 102,50 

4 KKP Kelas II Bandung 80 88,48 110,60 

Tabel  11   :  Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran antar satker Tahun 
2020 

 

 

Grafik 6   :  Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran antar satker Tahun 
2020 

 

Dari table dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi tertinggi ada 

pada KKP Kelas II Mataram, disusul Bandung, Semarang dan Probolinggo. 

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Indikator nilai kinerja anggaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 

Mataram, realisasinya diatas target yang ditetapkan. Seperti sudah disampaikan 

sebelumnya bahwa yang mempengaruhi nilai indicator ini adalah penyerapan 

anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir, capaian keluaran kegiatan dan 

efisiensi anggaran. Sedangkan nilai IKPA di pengaruhi oleh dispensasi SPM, 

UP, data kontrak, kesalahan SPM, retur, halaman III DIPA, revisi DIPA, 

kemajuan tagihan, rekon LPJ, realisasi, renkas, pagu minus dan capaian output.  

70

75

80

85

90

95

Mataram Probolinggo Semarang Bandung

Target Realisasi



 
 

 
 

43 
 

Khusus untuk Tahun 2020, KKP Mataram selalu mengupdate RPD pada 

halaman III DIPA, rekon LPJ tepat waktu, tidak ada pagu minus anggaran dan 

capaian output terealisasi 100%.   

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Sumber daya manusia yang bertugas dalam penginputan capaian output di 

aplikasi Monev Anggaran Kementerian Keuangan adalah petugas 

perencana dan pengelola keuangan. 

 Tidak ada dana khusus untuk pengelolaan indicator capaian nilai kinerja 

anggaran, namun secara umum teralokasi dalam kegiatan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya pada Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit sejumlah Rp.13.244.498.000 (Tiga belas milyar 

dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu 

rupiah) dan terealisasi Rp.12.276.221.692 (Dua belas milyar dua ratus tujuh 

puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh 

dua rupiah) atau sebesar 92,69%. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1) Entry data realisasi volume keluaran kegiatan per bulan. 

2) Entry data indicator keluaran kegiatan per semester. 

3) Entry laporan kinerja anggaran per semester. 

f. Kendala/ Permasalahan 

1) Terlambat memperoleh data realisasi volume keluaran kegiatan dari pelaksana 

kegiatan. 

2) Gangguan server atau jaringan internet tidak stabil. 

3) Keterbatasan pemahaman/ persepsi pada saat entry data laporan kinerja 

anggaran. 

g. Pemecahan Masalah 

1) Penunjukan petugas khusus yang mengelola data realisasi volume keluaran 

kegiatan. 

2) Penambahan kapasitas internet kantor induk. 

3) Peningkatan kapasitas petugas entry data laporan kinerja anggaran. 

 

5. Indikator Kelima 
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a.   Pengertian 

Merupakan penilaian tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan satker 

berdasarkan form penilaian tingkat kepatuhan. 

b.  Definisi Operasional 

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan satker 

berdasarkan penilaian ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi, 

rekonsiliasi internal SAK dan SIMAK BMN dan frekwensi jumlah upload laporan 

keuangan. 

c.   Cara Perhitungan 

Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di 

hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan 

jumlah parameternya dikalikan dengan prosentase maksimal 100%. 

Kecuali untuk pelaporan bulan Januari – Mei Terdapat Kebijakan dari Kementerian 

Keuangan dilakukan Upload di bulan Juni sesuai Surat S-537/PB/2020 Tentang 

Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020. 

Parameter tingkat kepatuhan yang di nilai : 

No Parameter Rekonsiliasi LK Bulanan Skoring 

1 Ketepatan Waktu Uploud  
 Upload Pertama Sebelum Tanggal 14 Bulan Berikutnya (Open Periode) 100 
 Upload Pertama Setelah Tanggal 14 Bulan Berikutnya 50 
 Belum Upload 0 

2 Status Rekonsiliasi  
 BAR Siap Download 100 
 Menunggu TTD Kasubag 90 
 Menunggu TTD KPA 80 
 Analisa Hasil Rekon 70 
 Menunggu SATKER Upload Ulang 60 
 ADK Tidak Standar 50 
 Proses Sistem 30 
 Belum Upload 0 

3 Hasil Rekonsiliasi  
 Sudah sama dan tidak terdapat TDK 100 
 Masih terdapat TDK 50 
 Belum Upload 0 

4 Rekonsiliasi Internal SAK >< SIMAK-BMN  
 Tidak ada perbedaan 100 
 Masih terdapat perbedaan 50 
 Belum Upload 0 

5 Jumlah Upload  
 Dibawah dan sama dengan 5 kali upload 100 
 Di atas 5 kali upload 50 
 Belum Upload 0 
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Rumus Perhitungan Bulanan : 

∑ Skor berdasarkan parameter

∑ Parameter
 𝑥 100 

Rumus Perhitungan Tahunan : 

𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
X 100 

d.   Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target Indikator Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

adalah 80% dan tercapai setiap bulan 100%.  

Perhitungannya =  X 100 = 125% 

2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya 

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka realisasi Indikator 

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan, tidak ada 

perbedaan yaitu tetap 100%. Hal ini disebabkan karena untuk pelaporan 

keuangan sudah terjadwal dari unit eselon 1 dan tidak boleh terlambat 

pelaporannya. 

3) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Realisasi Indikator Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan 

keuangan, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi 

Kegiatan 2020-2024, maka realisasi Tahun 2020 diatas target yang ditetapkan 

yaitu 80%. 

4) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi Indikator Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan 

keuangan jika dibandingkan dengan realisasi pada satker lain yang sekelas 

seperti KKP Kelas II Probolinggo dan KKP Kelas II Bandung, realisasi KKP Kelas 

II Mataram sama dengan dua satker tersebut. Namun jika dibandingkan dengan 

realisasi KKP Kelas II Semarang maka realisasi KKP tersebut lebih rendah yaitu 

hanya 90%. 

Perbandingan realisasi antar satker sebagai berikut :  

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 2020 % 

1 KKP Kelas II Mataram 80% 100% 125 

2 KKP Kelas II Probolinggo 80% 100% 125 
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3 KKP Kelas II Semarang 80% 90% 112,5 

4 KKP Kelas II Bandung 80% 100% 125 

Tabel 12 :  Perbandingan antar satker capaian indicator Persentase tingkat 
kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

 

 

Grafik 7  :  Perbandingan antar satker capaian indicator Persentase tingkat 
kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

 
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi 100% kecuali 

KKP Kelas II Semarang yang hanya 90%. 

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. 

Indikator Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan di 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020, realisasinya 

mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena pelaporan keuangan sudah 

terjadwal dari eselon I dan selalu di ingatkan setiap saat. Petugas yang 

menangani pelaporan ini juga sudah terbiasa melakukannya. Ada control dari 

eselon I yaitu Bagian Keuangan dan BMN Ditjen P2P dan juga dari KPPN/ DJPb 

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. 

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Sumber daya manusia yang bertugas dalam capaian Indikator Persentase 

tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan adalah petugas pengelola 

keuangan pada sub bagian Administrasi Umum. 

 Tidak ada dana khusus untuk pengelolaan indicator ini, namun secara umum 

teralokasi dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
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lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sejumlah 

Rp.13.244.498.000 (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta 

empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi 

Rp.12.276.221.692 (Dua belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua 

ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 

sebesar 92,69%. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1) Melakukan koordinasi dengan unit eselon I (Ditjen P2P) terkait transfer barang. 

2) Melakukan rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK-BMN serta rekonsiliasi 

external antara satker dengan KPPN. 

f. Kendala/ Permasalahan 

1) Perbedaan pencatatan akun/ nominal antara satker penerima dan pengirim.  

2) Terdapat selisih di transfer masuk/ transfer keluar pada e-rekon 

g. Pemecahan Masalah 

1) Perbaikan pencatatan akun/ nominal sesuai dokumen sumber (BAST). 

2) Upload ulang di e-rekon. 

6. Indikator Keenam 

  

 

a.   Pengertian 

 Penilaian kinerja satuan kerja terhadap implementasi wilayah bebas korupsi 

berdasarkan self assessment.  

 Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu 

unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, 

penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

b. Definisi Operasional 

Penilaian kinerja satker terhadap implementasi wilayah bebas korupsi berdasarkan 

penilaian mandiri yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2020. 

c.   Cara Perhitungan 

Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam penilaian satker WBK yaitu : 

1) Pencanangan Zona Integritas (ZI) oleh Menkes  

2) Pengusulan calon satker berpredikat WBK oleh eselon I 

3) Pre Assessment WBK 

Kinerja Implementasi WBK Satker 
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4) Pendampingan pemenuhan indicator WBK 

5) Penilaian satker WBK oleh Tim Penilai Intern (APIP) 

6) Pengusulan satker WBK kepada Menpan-RB 

7) Penilaian satker WBK oleh Tim Penilai Nasional 

8) Pemberian penghargaan satker WBK oleh Menpan-RB 

Adapun syarat pengajuan satker berpredikat WBK adalah : 

1) Pada level Instansi Pemerintah : 

 Opini WTP dan BPK atas opini LK 

 Nilai AKIP minimal “CC” 

2) Pada level Unit Kerja : 

 Setingkat eselon I s/d eselon III 

 Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis 

 Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara 

baik. 

 Mengelola sumber daya yang cukup besar 

Dalam rangka pemenuhan indicator Wilayah Bebas Korupsi bagi satuan kerja, 

penilaiannya harus meliputi 6 (enam) indicator komponen pengungkit sebesar 60% 

dan 2 (dua) indicator komponen hasil sebesar 40%. 

Adapun 6 (enam) indicator komponen pengungkit adalah : manajemen perubahan 

(5%), penataan tatalaksana (5%), penataan manajemen SDM (15%), penguatan 

akuntabilitas (10%), pengawasan pengawasan (15%), dan penguatan kualitas 

pelayanan public (10%). Sedangkan 2 (dua) indicator komponen hasil adalah : 

terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas dari KKN (20%) dan terwujudnya 

peningkatan pelayanan public kepada masyarakat (20%). 

d.   Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target Indikator Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 adalah 

sebesar 70 dan terealisasi 69,98 (99,97%).  

No KOMPONEN Bobot 
Nilai 

Absolut 
Nilai 

Presentase 

A PENGUNGKIT 60 33,41 55,68% 

I MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 8 4,64 57,99% 

  1 Tim kerja 1 0,75 75,00% 

  2 
Dokumen Rencana Pembangunan Zona 
Integritas 

2 1,00 50,00% 

  3 
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
WBK/WBBM 2 0,89 44,33% 
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  4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja 3 2,00 66,75% 

II PENATAAN TATALAKSANA 7 3,61 51,62% 

  1 
prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 
utama 

2 1,11 55,67% 

  2 E-Government 4 2,00 50,00% 

  3 Keterbukaan Informasi Publik 1 0,50 50,00% 

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 10 6,69 66,88% 

  1 
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 
dengan kebutuhan organisasi 

0,5 0,50 100,00% 

  2 Pola Rotasi Internal 1 0,83 83,33% 

  3 
Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi 

2,5 1,60 64,00% 

  4 Penetapan kinerja individu 4 2,25 56,25% 

  5 
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku pegawai 1,5 1,01 67,00% 

  6 Sistem Informasi Kepegawaian 0,5 0,50 100,00% 

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA 10 6,39 63,85% 

  1 Keterlibatan pimpinan 5 2,22 44,33% 

  2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5 4,17 83,38% 

V PENGUATAN PENGAWASAN 15 6,62 44,13% 

  1 Pengendalian Gratifikasi 3 1,76 58,50% 

  2 Penerapan SPIP 3 0,94 31,25% 

  3 Pengaduan Masyarakat 3 0,75 25,00% 

  4 Whistle-Blowing System 3 1,88 62,50% 

  5 Penanganan Benturan Kepentingan 3 1,30 43,40% 

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10 5,46 54,60% 

  1 Standar Pelayanan 3 1,69 56,25% 

  2 Budaya Pelayanan Prima 4 2,27 56,80% 

  3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 3 1,50 50,00% 

B HASIL 40 36,57 91,43% 

I PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 20 19,22 96,08% 

  1 
Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei 
Eksternal) 

15 14,26 95,06% 

  2 
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang 
Ditindaklanjuti 

5 4,96 99,14% 

II KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 20 17,36 86,78% 

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (A+B) 100 69,98 69,98% 

Tabel 13 :  Capaian Indikator Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 
 

Dari tahapan penilaian WBK yang sudah disampaikan sebelumnya, maka 

hasil pada tabel diatas adalah hasil penilaian oleh Tim Penilai Intern yaitu APIP 

Kementerian Kesehatan. Hasil penilaian sedikit dibawah target yang ditetapkan 
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atau tercapai 99,97%. Walaupun demikian yang menjadi dasar keberhasilan 

indkator ini adalah berdasarkan penilaian mandiri satuan kerja karena indicator 

indicator ini adalah berdasarkan hasil pre assessment dan pendampingan oleh 

Tim Pusat sebelumnya dan hasilnya layak untuk maju ke tahapan berikutnya 

yaitu 74,64. 

2) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi Kegiatan 

2020-2024, maka realisasi Tahun 2020 sedikit dibawah target yang ditetapkan 

yaitu sebesar 70 atau tercapai 99,97%.    

3) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi indicator kinerja implementasi WBK satker jika dibandingkan dengan 

realisasi pada satker lain yang sekelas seperti KKP Kelas II Probolinggo, KKP 

Kelas II Bandung dan KKP Kelas II Semarang, realisasi KKP Kelas II Mataram 

dibawah tiga satker tersebut.  

Perbandingan realisasi antar satker sebagai berikut : 

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 2020 % 

1 KKP Kelas II Mataram 70 69,98 99,97 

2 KKP Kelas II Probolinggo 70 80,70 115,28 

3 KKP Kelas II Semarang 70 77,49 110,70 

4 KKP Kelas II Bandung 70 87,34 124,77 

Tabel 14   :  Perbandingan antar satker capaian indicator kinerja implementasi 
WBK satker 

 

 

Grafik 8   :  Perbandingan antar satker capaian indicator kinerja implementasi 
WBK satker 
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Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi tertinggi 

ada pada KKP Kelas II Bandung, disusul Probolinggo, Semarang dan Mataram. 

Perbedaan nilai bisa dipahami karena memang yang menilai adalah tim yang 

berbeda, komponen pengungkit dan komponen hasil masing-masing satker juga 

berbeda-beda pula, ada factor-faktor lain yang ikut mempengaruhi nilai terutama 

kelengkapan data dukung pada saat dibutuhkan, sebelumnya ada temuan 

kerugian negara atau tidak yang belum di tindaklanjuti, kemampuan tim pokja 

menjelaskan ataupun menguraikan program kegiatannya dan sebagainya. 

4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Indikator kinerja implementasi WBK satker Tahun 2020 di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram mendapatkan hasil lebih rendah dari target yang 

ditetapkan. Hasil yang dicapai merupakan gambaran kinerja KKP Kelas II 

Mataram yang riel dimiliki berdasarkan penilaian yang obyektif dan terukur dan 

dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya. Hal-hal yang bisa mempengaruhi 

capaian indicator ini adalah tidak siapnya satker dalam melengkapi data dukung 

yang dibutuhkan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penilai misalnya 

masih terdapat benturan kepentingan, potensi kerugian negara, masih terdapat 

perbedaan motivasi, perbedaan persepsi dan sebagainya. Juga yang sangat 

berpengaruh seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah kemampuan sumber 

daya manusia yang dimiliki satker ataupun tim penilai. 

Hal ini sesuai dengan pemahaman dari Robbin (1996) bahwa “faktor 

persepsi, motivasi dan kemampuan individu dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan individu”, dan dalam hal ini bisa terjadi bias. 

Bias yang sering terjadi di dalam evaluasi adalah : 

 Overconfidence bias ; bias yang terjadi karena seseorang terlalu percaya 

diri.  

 Anchoring bias ; cenderung terpaku pada informasi awal dan tidak terbuka 

untuk informasi baru.  

 Confirmation bias ; kita mencari informasi yang sesuai dengan pengalaman 

masa lalu kita, mencocokannya, dan mengabaikan informasi yang 

berlawanan dengan pengalaman kita.  

 Availability bias ; evaluasi berdasarkan informasi yang sudah tersedia  

 Escalation of commitment ; tetap dengan pendapat kita, walaupun sudah 

terbukti salah.  

 Hindsight bias ; cenderung percaya bahwa kita telah memprediksi suatu 

kejadian secara akurat, setelah hasilnya diketahui. 
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5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Sumber daya manusia yang berperan dalam capaian indicator ini adalah 

semua karyawan KKP Kelas II Mataram baik kantor induk maupun wilayah 

kerja.  

 Tidak ada dana khusus untuk pengelolaan indicator ini, namun secara umum 

teralokasi dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sejumlah 

Rp.13.244.498.000 (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta 

empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi 

Rp.12.276.221.692 (Dua belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua 

ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 

sebesar 92,69%. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1) Pembentukan SK Kepala KKP Kelas II Mataram tentang Kelompok Kerja (Pokja) 

Wilayah Bebas Korupsi. 

2) Penginputan kegiatan Kelompok Kerja dalam Aplikasi SIPINAL. 

3) Melengkapi data dukung penilaian WBK secara mandiri 

f. Kendala/ Permasalahan 

1) Tidak semua anggota pokja aktif bekerja sesuai tugasnya karena kesibukan 

masing-masing.  

2) Gangguan pada server aplikasi SIPINAL atau gangguan jaringan internet kantor. 

3) Saat penilaian oleh TPI Kemenkes, data dukung yang dimiliki tidak valid atau 

tidak sesuai yang diharapkan. 

g. Pemecahan Masalah 

1) Secara berkala melakukan rapat pemantapan tim disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada, crosscheck dan evaluasi progress masing-masing pokja. 

2) Penambahan kapasitas jaringan internet sesuai kebutuhan. 

3) Pertukaran informasi dan data dukung masing-masing pokja dengan satker lain 

atau konsultasikan dengan tim pendampingan. 

7. Indikator Ketujuh 

  

 

a.   Pengertian 

 Hasil perhitungan peningkatan kapasitas ASN KKP Kelas II Mataram sesuai kriteria 

yaitu mencapai 20 JPL yang dilaksanakan dalam tahun 2020. 

Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 
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b.   Definisi Operasional 

Persentase diklat yang diikuti Aparatur Sipil Negara di Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Mataram baik secara daring maupun luring yang mencapai 20 JPL dalam 

kurun waktu satu tahun.  

c.   Cara Perhitungan 

Akumulasi jumlah ASN yang mengikuti diklat yang mencapai 20 JPL dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Rumus :  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
X 100 

d.   Capaian 

1) Target dan Realisasi Tahun 2020 

Target Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL pada 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram pada tahun 2020 adalah 45% 

dari jumlah ASN yaitu 87 orang.  

Perhitungannya  =  87 x 45% = 39,15 orang (40 orang) 

Target  =  87 orang 

Realisasi  =  41 orang 

=   X 100 = 47,1% 

 Jenis peningkatan kapasitas per bulan adalah sebagai berikut : 

No Bulan 
Jumlah 

ASN Jenis Peningkatan Kapasitas Keterangan 

1 Februari 2 Pelatihan PPK dan Diklat Pejabat Karantina 
Kesehatan Tingkat Mahir  

Tatap Muka 

2 Maret 3 Pelatihan Tim Penilai Jabfung, Workshop 
Pelacakan Kontak Kasus Covid-19, Sosialisasi E-
Office 

Tatap Muka 

3 Juni 4 Seminar tekhnis tenaga Epidemiolog, Sanitarian 
dan Entomolog 

Secara online 

4 Juli 13 Seminar dan pelatihan tekhnis tenaga 
epidemiolog, sanitarian, entomolog dan perawat 

Secara online 

5 Agustus 3 Seminar tekhnis tenaga epidemiolog, perawat dan 
dokter 

Secara online 

6 September  5 Seminar tekhnis tenaga sanitarian, Diklat E-
learning dan Microlearning tekhnis bagi tenaga 
keuangan 

Secara online 

7 Oktober 5 Seminar Kepegawaian, bimtek pejabat pengadaan 
dan pelatihan bagi pelatih tenaga entomolog 

Secara online 
& tatap muka 

8 November 4 Pelatihan Tekhnis bagi tenaga dokter dan 
entomolog, pelatihan fungsional tenaga entomolog 

Tatap muka 

9 Desember 2 Pelatihan tekhnis bagi tenaga perawat (BTCLS) Tatap Muka 
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2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya 

Jika dibandingkan realisasi indicator ini dengan tahun sebelumnya, terjadi 

peningkatan pada Tahun 2020. Jumlah peningkatan kapasitas ASN pada empat 

tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

No Uraian Tahun  
2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah Peningkatan kapasitas 
ASN 13 7 10 41 

Tabel  15   :  Capaian indicator persentase peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL pada KKP Kelas II Mataram 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat 

signifikan pada Tahun 2020 dibanding 3 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan 

karena ada perbedaan perhitungan indicator dengan tahun sebelumnya yang 

mana pada tahun sebelumnya yang menjadi pengalinya adalah jenis pelatihan, 

bukan jumlah orang yang dilatih. 

3) Perbandingan realisasi dengan target RAK jangka menengah 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Aksi 

Kegiatan 2020-2024, maka realisasi Tahun 2020 sama dengan target yang 

ditetapkan yaitu 45%. 

4) Perbandingan realisasi dengan satker lain 

Realisasi indicator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan 

realisasi pada satker lain yang sekelas seperti KKP Kelas II Probolinggo, KKP 

Kelas II Semarang dan KKP Kelas II Bandung adalah sebagai berikut : 

No Nama Satker Target 2020 Realisasi 
2020 

% 

1 KKP Kelas II Mataram 45% 47,1% 104,4% 

2 KKP Kelas II Probolinggo 45% 60,0% 133,3% 

3 KKP Kelas II Semarang 45% 142,2% 315,5% 

4 KKP Kelas II Bandung 45% 58,2% 129,3% 

Tabel  16   :  Capaian antar satker indicator persentase peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020 
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Grafik 9   :  Capaian antar satker indicator persentase peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tertinggi realisasi ada 

pada KKP Semarang sejumlah 315,5%, disusul KKP Probolinggo sejumlah 

133,3%, KKP Bandung sejumlah 129,3% dan KKP Mataram sejumlah 104,6%. 

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Dalam penyelenggaraan suatu pelatihan ternyata tidak semudah yang 

dibayangkan. Banyak prosedur yang harus dijalankan agar menghasilkan 

lulusan pelatihan sesuai yang diharapkan. Untuk menciptakan produktivitas yang 

optimal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia adalah 

tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Salah satu dari beberapa 

sumber daya yang harus diperhatikan dalam mencapai produktivitas yang 

optimal adalah sumber daya manusia. 

Permasalahan yang sering timbul dari pelatihan, diantaranya: kurang fokusnya 

pelatihan, kurang sistematis dalam penyelengaraan dan kurangnya minat 

peserta.  

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan indikator ini didukung oleh 

ketersediaan dana yang cukup, adanya informasi rencana pelatihan oleh pihak 

lain, kebutuhan jenis pelatihan dan lain sebagainya. Tidak ada kendala yang 

berarti dalam pelaksanaan capaian indicator ini. 

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Sumber daya manusia yang menunjang capaian indicator ini adalah peran 

semua ASN KKP Kelas II Mataram. 

 Sumber dana menggunakan dana DIPA KKP Kelas II Mataram Tahun 2020 

sebesar Rp.185.228.000 dan terealisasi Rp.123.259.949 atau 66,54%. 
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Rendahnya realisasi disebabkan tidak adanya penyelenggara diklat yang 

melaksanakan diklat secara tatap muka disaat pandemic sehingga 

peningkatan kapasitas ASN melalui daring/ zoominar sehingga tidak ada 

biaya DIPA yang keluar. 

e. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan 

1) Identifikasi peminatan dan kebutuhan pelatihan sesuai jumlah jabatan fungsional 

yang dimiliki baik diklat tehnis maupun bidang administrasi. 

2) Pengusulan dana diklat dalam DIPA tahun berikutnya. 

3) Penyertaan pada diklat yang diselenggarakan oleh instansi lain. 

f. Kendala/ Permasalahan 

1) Tidak semua ASN memiliki minat untuk mengikuti diklat.  

2) Ketersediaan dana untuk diklat didalam DIPA terbatas. 

3) Informasi penyelenggaraan diklat oleh instansi lain terlambat diterima. 

g. Pemecahan Masalah 

1) KIE yang intensif tentang pentingnya peningkatan kapasitas bagi ASN dan risiko 

yang akan dialami jika tidak di ikuti. 

2) Himbauan pada ASN untuk mengikuti diklat dengan biaya sendiri atau lewat 

seminar/ workshop online. 

3) Secara berkala mencari informasi penyelenggaraan diklat lewat internet, brosur 

ataupun media online lainnya. 

 

B.   REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT KEGIATAN 

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram didukung 

oleh sumber daya anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2020,  anggaran 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram pada Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit adalah sebesar Rp.16.132.359.000 (Enam belas milyar seratus tiga 

puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).  

Ada penambahan anggaran untuk belanja modal perencanaan gedung kantor induk  KKP 

Kelas II Mataram pada tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp.695.000.000 (Enam ratus 

sembilan puluh lima juta rupiah), namun kemudian dana tersebut diambil lagi untuk 

refocusing kegiatan penanganan Covid-19 melalui revisi anggaran tanggal 12 Mei 2020, 

sehingga total anggaran Tahun 2020 sama seperti sebelumnya yaitu  Rp.16.132.359.000 

(Enam belas milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) 

dan terealisasi sebanyak Rp.14.376.137.472 (Empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh 

enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 89,11%. 
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1. Realisasi anggaran per sumber pembiayaan Tahun 2020. 

Adapun realisasi anggaran Tahun 2020 per sumber pembiayaan adalah sebagai 

berikut : 

No Sumber Pembiayaan Alokasi Realisasi % 

1 Rupiah Murni    15.100.359.000 13.515.722.880 89,51 

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak       1.032.000.000 860.414.592 83,37 

 J u m l a h 16.132.359.000 14.376.137.472 89,11 

Tabel  17   :  Realisasi anggaran per sumber pembiayaan Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram Tahun 2020 

 

Grafik 10   :  Realisasi anggaran per sumber pembiayaan Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram Tahun 2020 

Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi rupiah murni 

(RM) lebih tinggi dari PNBP. Hal ini disebabkan karena kegiatan bersumber PNBP 

diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan rutin diwilayah kerja dan menggunakan 

standar biaya keluaran (SBK) sesuai Permenkeu No.69/PMK.02/2018 tentang Standar 

Biaya Keluaran Tahun 2019. Kriteria untuk pencairan dana yang menggunakan SBK 

sudah diatur dalam Permenkeu tersebut. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi yaitu prakiraan besaran biaya 

yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/ atau penggunaan 

satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. 

Terkait hal tersebut diatas bahwa beberapa kegiatan di wilayah kerja yang 

menggunakan SBK tidak dapat dicairkan dananya karena kriteria pencairannya tidak 

terpenuhi, diantaranya adalah: 

a. Pembiayaan dengan SBK untuk layanan kekarantinaan, survey dan lain sebagainya 

harus dilakukan diluar jam kerja atau pada hari libur. 
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b. Layanan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan dengan pemeriksaan kapal, posisi 

kapal yang diperiksa adalah berlabuh. 

c. Layanan kesehatan rujukan dengan jarak tempuh minimal 8 jam. 

Begitu pula halnya dengan kegiatan pengendalian risiko lingkungan, harus ada 

data dukung berupa hasil pemeriksaan yang menjadi dasar dilakukannya pengendalian, 

sehingga serapan anggaran yang bersumber PNBP menjadi berkurang. Walaupun 

serapan anggaran sedikit, namun capaian output semua kegiatan terpenuhi.  

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2020 

Jika realisasi anggaran dilihat dari jenis belanja yang digunakan, maka akan 

tergambar pada tabel dibawah. 

No Jenis Belanja Alokasi Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 10.016.208.000 9.478.728.558 94,63 

2 Belanja Barang 6.116.151.000 4.897.408.914 80,07 

 Jumlah 16.132.359.000 14.376.137.472 89,11 

Tabel  18   :  Realisasi anggaran per jenis belanja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 
Mataram Tahun 2020 

 

 

Grafik 11   :  Realisasi anggaran per jenis belanja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram Tahun 2020 

 

Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa serapan tertinggi ada pada 

belanja pegawai yaitu sebesar 94,63%. Sedangkan serapan belanja barang hanya 

sebesar 80,07%. Tidak ada belanja modal pada Tahun 2020.  

Serapan belanja barang yang rendah pada tahun ini disebabkan karena adanya 
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termasuk paket meeting tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sebagaimana 

tahun-tahun sebelumnya. Ada pembatasan terkait pelaksanaan protocol kesehatan 

yang berlaku nasional dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Sisa belanja barang tahun 

ini cukup besar yaitu sebanyak Rp.1.218.742.086 (Satu milyar dua ratus delapan belas 

juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah)  

Khusus untuk belanja pegawai, rendahnya serapan disebabkan oleh tidak 

adanya pembayaran tunjangan kinerja (tunkin) ke 13 dan ke 14 pada Tahun 2020 ini 

sehingga alokasi dana tersebut tidak bisa dicairkan. Sisa dana belanja pegawai 

sebesar Rp.537.479.442 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh 

sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). 

3. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Tahun 2020 

Jika serapan anggaran dilihat dari jenis kegiatan, maka akan terlihat seperti tabel 

berikut ini : 

No Jenis Kegiatan Pagu Realisasi % 

1 
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di 
Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

   2.887.861.000    2.099.915.780 72,72 

2 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Program P2P 

 13.244.498.000 12.276.221.692 92,69 

 J u m l a h 16.132.359.000 14.376.137.472 89,11 

Tabel  19   :  Realisasi anggaran per jenis kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram Tahun 2020 

 

 

Grafik 12   :  Realisasi anggaran per jenis kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram Tahun 2020 
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Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa serapan tertinggi ada pada 

kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis Program P2P yaitu 

sebesar 92,69%, sedangkan kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan Wilayah sejumlah 72,72%. Ini disebabkan karena beberapa kegiatan 

pengendalian vector di wilayah kerja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya 

indikasi pengendalian. Serapan yang rendah juga disebabkan karena adanya pandemi 

covid-19 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. 

4. Realisasi Anggaran per Output Kegiatan 

Realisasi anggaran per output kegiatan pada Tahun 2020 dapat disampaikan 

sebagai berikut : 

NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI % 

2063 Dukungan manajemen dan pelaksanaan 
tugas tehnis lainnya pada Program P2P 

13.244.498.000 12.276.221.692 92,69 

1 Layanan dukungan manajemen satker 1.188.211.000  885.476.370 74,52 

2 Layanan perkantoran 12.056.287.000  11.390.745.322 94,48 

4249 Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu 
masuk negara dan wilayah 

2.887.861.000 2.099.915.780 72,72 

3 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 374.513.000  307.241.680 82,04 

4 Layanan Pengendalian faktor risiko pada situasi 
khusus dan KLB 

940.452.000  573.751.250 61,01 

5 Layanan kesiapsiagaan menghadapi KKM 166.108.000 142.890.600 86,02 

6 Layanan pengendalian faktor risiko pada alat 
angkut, orang, barang 

636.689.000 455.520.058 71,55 

7 Layanan kekarantinaan kesehatan untuk 
penerbitan SSCEC/ SSCC 

46.080.000 32.015.050 69,48 

8 Layanan kekarantinaan kesehatan dalam 
rangka penerbitan COP 

26.400.000 23.068.500 87,38 

9 Layanan kekarantinaan kesehatan di 
pelabuhan penyeberangan 

66.600.000 65.674.000 98,61 

10 Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar 
udara 

28.800.000 16.860.717 58,54 

11 Layanan kekarantinaan dalam rangka 
penerbitan PHQC 

82.000.000 78.272.000 95,45 

12 Layanan tindakan penyehatan alat angkut 2.000.000 1.050.000 52,50 

13 Layanan pemeriksaan P3K kapal 14.880.000 14.056.000 94,46 

14 Layanan kesehatan pada situasi khusus 112.035.000 86.150.000 76,90 

15 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan 26.850.000 18.370.000 68,42 

16 Layanan pengendalian vektor DBD 53.050.000 30.858.300 58,17 
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17 Layanan survei vektor Pes 87.482.000 67.275.300 76,90 

18 Layanan pengendalian vektor Diare 13.423.000 4.158.050 30,98 

19 Layanan survei vektor DBD 105.600.000 89.670.000 84,91 

20 Layanan survei vektor Malaria 21.749.000 17.586.900 80,86 

21 Layanan survei vektor Diare 17.920.000 16.570.000 92,47 

22 Layanan pencegahan dan pengendalian 
penyakit HIV AIDS 

15.125.000 12.050.625 79,67 

23 Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah 
kerja KKP 

50.105.000 46.826.750 93,46 

Tabel  20   :  Realisasi anggaran per output kegiatan pada Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan terendah ada pada output layanan 

pengendalian vector diare yaitu sebesar 30,98%, kemudian layanan peyehatan alat 

angkut sebesar 52,5% dan Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara sebesar 58,54%. 

Hal ini disebabkan karena pengendalian vector diare (lalat) tidak dilakukan di semua 

wilayah kerja karena tidak adanya indikasi untuk itu. Begitu pula untuk layanan 

penyehatan alat angkut dan Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara, transport 

petugas untuk pengawasan kegiatan penyehatan dan pelayanan pemeriksaan gendec 

pada pesawat tidak dicairkan karena tidak memenuhi kriteria pencairan.  

Tidak dicairkannya dana kegiatan, disamping karena alasan tersebut diatas juga 

karena sudah ada dana kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada hari yang sama untuk 

pelayanan kewaspadaan covid-19 di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram. Walaupun 

demikian realisasi semua output kegiatan dapat tercapai sebagaimana target yang 

ditetapkan. 

Adapun serapan pada output – output lainnya relative lebih baik. Kedepan diharapkan 

tidak ada lagi kegiatan yang tidak terserap dengan baik, perlu perencanaan yang lebih 

matang lagi melibatkan semua unsur terkait termasuk pengelola anggaran di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sehingga antara perencanaan dan 

pelaksanaannya tidak terlalu berbeda jauh.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan 

dalam pencapaian indikator kinerja setiap tahunnya, karena itu pula KKP Kelas II Mataram terus 

melakukan pembenahan dalam internal organisasi untuk mencapai kinerja sesuai target yang 

ditetapkan. Seiring dengan penambahan tenaga serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 

pegawai, diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.   

Dalam perspektif lebih luas, manfaat Laporan Kinerja sebagai media 

pertanggungjawaban kepada publik untuk menilai kinerja KKP Kelas II Mataram dalam kurun 

waktu 2020 dan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

pengelolaan sumber daya, baik SDM, anggaran maupun sarana/ prasarana. Dalam kerangka 

akuntabilitas kinerja, peranan Laporan Kinerja bagi KKP Kelas II Mataram juga sebagai alat 

kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.  

Laporan Kinerja ini dibuat untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh 

mengenai kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram di tahun 2020 serta menjadi 

acuan dalam menentukan target dalam penyusunan perencanaan di tahun berikutnya. Semoga 

laporan ini dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (good 

governance) bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya di internal Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Mataram.  

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2020 diharapkan dapat lebih ditingkatkan pada 

tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan 

secara lebih efektif dan efisien. Segala permasalahan serta solusi yang dituangkan dalam 

Laporan Kinerja ini diharapkan tidak sekedar menjadi sebuah kalimat di atas kertas tanpa 

realisasi ke arah yang lebih baik dan menjadi catatan perbaikan di tahun berikutnya. Pada 

umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan tercapai sesuai target yang telah direncanakan, target 

capaian dari masing-masing output kegiatan tercapai 100%. 

Selanjutnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram di tahun-tahun berikutnya 

akan terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik lintas program maupun 

lintas sektor sehingga kinerja bisa ditingkatkan lebih optimal lagi. Apa yang sudah dilakukan 

tentunya masih perlu perbaikan-perbaikan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan maupun dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pada setiap tingkatan.  

Seluruh kegiatan Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pencapaian Indikator Program Pencegahan dan Pengendalian 
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Penyakit pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2020.  

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh satuan kerja dan dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja dimasa yang akan 

datang.  
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 
TAHUN 2020 

 

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kesehatan RI 

Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 

Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program yang 
didukung 

: 1. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

2. Meningkatnya Dukungan Pelayanan Kekarantinaan 
di Pintu Masuk Negara dan Wilayah pada Program 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Kegiatan : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 
Negara dan Wilayah untuk UPT Kantor Kesehatan 
Pelabuhan.  

 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 

No Sasaran Kegiatan 
(output) 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Tahun 2020 

1 Terselenggaranya 
pengendalian faktor 
risiko dipintu masuk 
negara 

 

Jumlah pemeriksaan orang, alat 
angkut, Barang dan lingkungan 

128.200  

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

90 % 

2 
Terwujudnya 
pengendalian faktor 
risiko di Pintu masuk 
negara 

Indeks Pengendalian Faktor risiko di 
pintu masuk negara 

>80 % 

3 Meningkatnya tata 
kelola manajemen 
KKP 

Nilai kinerja  anggaran 80  

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran 

80  

Kinerja implementasi WBK satker  70 % 

Persentase Peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL 

45 % 

 



 

Rincian Kegiatan 

Kode Output / Komponen Kegiatan Vol Satuan  

2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 
051 Penyusunan rencana program dan anggaran   
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 
054 Pengelolaan Kepegawaian 
055 Pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan 

2063.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 
001 Pembayaran gaji dan tunjangan   
002 Operasional dan pemeliharaan kantor 

4249.001 Layanan Pengendalian FR Penyakit yang dikendalikan di 
pintu masuk 

1.343 Layanan 

001 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan   
051 Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan   
052 Sarana dan Prasarana   
053 Peningkatan kualitas SDM tehnis   
054 Pelabuhan/ Bandara Sehat   
002 Layanan Pengendalian FR pada Situs dan KLB   
051 Pelayanan Kesehatan Haji   
052 Pelayanan Kesehatan Rujukan   
053 Pelayanan Kesehatan Situs lainnya   
055 Penyelidikan Epidemiologi   
056 Penyehatan Lingkungan   
003 Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM    
051 Penyusunan Dokumen Renkon   
052 Simulasi/ Table Top Exercise KKM   
053 Refressing Tim TGC   
004 Layanan Pengendalian FR pada Alkut, Orang dan Barang    
051 Pemeriksaan alat angkut, orang dan barang   
052 Pelayanan Kesehatan   
053 Peningkatan Kualitas SDM   
054 Surveilans Epidemiologi   
055 Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan 

Kesehatan 
  

U01 Layanan karkes dalam rangka penerbitan SSCC/ SSCEC 
U02 Layanan karkes dalam rangka penerbitan COP 
U03 Layanan karkes di pelabuhan penyeberangan 
U04 Layanan karkes di bandar udara 
U05 Layanan karkes dalam rangka penerbitan PHQC 
U07 Layanan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut 
U08 Layanan pemeriksaan P3K Kapal 
U10 Layanan kesehatan pada situasi khusus   
U13 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2   
U14 Layanan pengendalian vector DBD 
U15 Layanan survei vector Pes 
U16 Layanan Pengendalian Vektor Diare 
U18 Layanan Survei Vektor DBD 
U19 Layanan Survei vector Malaria 
U20 Layanan Survei Vektor Diare 

  



 

 

U21 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV   
U22 Layanan Deteksi Dini terduga TBC Wilker KKP 

 

 

 

 

Mataram, 3 Januari 2020 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Mataram,  

 
 
dr. I Wayan Diantika 
NIP.1964041419901011001 

 




























