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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-

Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

Kelas II Banda Aceh tahun 2021 telah dapat diselesaikan.  

 
Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta keberhasilan dan kegagalan KKP Kelas II 

Banda Aceh dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama satu tahun. 

Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi kinerja KKP Kelas II Banda Aceh pada tahun 

2021 yang nantinya dapat dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam menyusun 

rencana kegiatan selanjutnya. 

 
Saran, kritik serta masukan-masukan sangat kami harapkan guna peningkatan 

kesempurnaan Laporan Kinerja KKP Kelas II Banda Aceh di tahun-tahun mendatang. 

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim 

penyusun dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan 

Kinerja KKP Kelas II Banda Aceh tahun 2021.  

 
Akhirnya, kami mengharapkan semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk 

semua fihak. 

 

 
Banda Aceh, 20 Januari  2022 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Banda Aceh 

       
 
 
 

 
 dr. Ziad Batubara, M.P.H 

  NIP 197002182002121001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 
 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh secara 

garis besar berisikan informasi tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama 

tahun 2021. Penetapan kinerja 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024. 

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan adanya 

sedikit penurunan persentase pencapaian target dibandingkan hasil capaian kinerja 

tahun 2020. Persentase tingkat pencapaian target tahun 2020 sebesar 121,09% 

sedangkan tahun 2021 sebesar 103,95%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 

dari pagu anggaran Rp.17.110.291.000,- yaitu sebesar Rp. 16.479.353.462,- atau 

sebesar 96,31%. 

Sesuai dengan rencana kinerja 2021, selama periode ini Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banda Aceh mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan 

kekarantinaan, di pintu masuk negara dan wilayah dan meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) indikator 

kinerja.  

Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 6 indikator dapat 

dilaksanakan dan mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan, sedangkan 1 

indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: 

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

kekarantinaan kesehatan dengan target 1.092.667 dan realisasi 1.307.974; 

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

alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 95% dan realisasi 99,95%; 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 90% dan 

realisasi 90%; 

4. Nilai kinerja anggaran dengan target 83 dan realisasi 85,65; 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 93 dan realisasi 97,52; 

6. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 75 dan realisasi 78,16; 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 80% dan 

realisasi 72,37%. 



iii 
 

 Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2021, dapat dirumuskan 

beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan 

atau sebagai bahan pertimbangan yaitu : 

1. Penguatan sistem deteksi dini di setiap pintu masuk dan perluasan jejaring kerja, 

kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program. 

2. Pemeriksaan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar operasional 

prosedur dalam pencegahan penyebaran penyakit melalui orang, barang, alat 

angkut dan lingkungan. 

3. Melakukan upaya pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dengan 

melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen-dokumen Kesehatan. 

4. Memberikan penyuluhan dan screening secara terpadu di wilayah kerja 

pelabuhan dan bandar udara. 

5. Pengawasan terhadap tempat-tempat umum yang ada di lingkungan 

pelabuhan/bandara yang sesuai dengan syarat kesehatan. 

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kawasan sehat secara berkala di 

pelabuhan/bandara. 

7. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik teknis maupun non teknis. 

8. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan 

pelabuhan/bandara. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

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 setingi-tinginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah 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 ekomoni. Kondisi ini akan tercapai apabila 

penduduknya hidup dan perilaku dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung 

sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.  

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian 

bayi dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.  

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah 

kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan sasaran yang 

ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setingi-tingginya 

dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong 

peningkatan upaya promotive dan preventif yang didukung oleh inovasi dan 

pemanfaatan teknologi. 

Salah satu program yang menjadi fokus prioritas upaya dibidang kesehatan 

adalah pencegahan dan pengendalian penyakit, yang dilaksanakan oleh unit organisasi 

pelaksana tingkat eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 
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Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis 

Kementerian Kesehatan yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sebagai salah satu institusi 

yang keberadaannya di  lingkungan bandara dan  pelabuhan yang  merupakan  pintu  

masuk  ke  suatu  negara/wilayah  yang  tugas pokok dan fungsinya  untuk  mencegah  

masuk dan keluarnya penyakit.  

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), hal ini meningkatkan risiko masuk 

dan keluarnya penyakit menular melalui pintu masuk pelabuhan, bandar udara, dan 

lintas batas darat negara. Pengawasan yang dilakukan oleh KKP baik di bandara 

maupun pelabuhan di Indonesia untuk mencegah masuknya Covid-19 ke Indonesia 

melalui bandara dan pelabuhan dilakukan secara optimal sesuai prosedur yang 

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.  

Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Covid-19 maupun penyakit lain dan 

faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), 

KKP melaksanakan kegiatan di pintu masuk negara di pelabuhan, bandar udara  dan 

PLBDN, dengan upaya yang dilaksanakan melalui pengawasan alat angkut, orang, 

barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkit Covid-19 yang 

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. 

Dalam melaksanakan tugasnya di tengah pandemi Covid-19,  yang merupakan 

tantangan besar, KKP Kelas II Banda Aceh perlu mendapat  dukungan dan jejaring  

kerja  dengan  lintas  program  dan  sektor terkait. Dengan adanya kerjasama dan 

jejaring kerja tersebut diharapkan tercipta koordinasi yang sinergis, berkelanjutan dan 

harmonis. Disamping dukungan dan kerjasama dengan unsur terkait di lingkungan 

pelabuhan dan bandara juga perlu adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi dari 

institusi  di luar bandara  dan pelabuhan.  

Terkait dengan perencanaan jangka menengah, maka di dalam Rencana Aksi 

Kegiatan KKP Kelas II Banda Aceh Tahun 2020-2024,  adalah pelaksana dari kegiatan 

Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang memiliki   sasaran   strategis 

yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit di Pintu Masuk  Negara. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas KKP Kelas II 

Banda Aceh setiap tahunnya wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

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

Peraturan Preseiden Republik Indonesia  nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Permenkes RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Kesehatan. 

Laporan kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau 

kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan 

anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja, hal terpenting yang diperlukan adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Laporan Kinerja KKP Kelas II Banda Aceh Tahun 2021 menjelaskan pencapaian 

target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen 

Penetapan Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan 

pelaporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan 

meliputi uraian pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan selama tahun 2021 dalam 

mewjudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan Rencana Aksi 

Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Banda Aceh tahun 2020 – 2024. 

 

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Laporan Kinerja KKP Kelas II Banda Aceh tahun 2021 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban secara tertulis yang memberikan informasi kinerja yang terukur 

yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 

2021 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala KKP Kelas II Banda Aceh 

kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

yang akan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pelayanan 

kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah serta meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan 

pengendalian penyakit. 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP 

mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit 

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

lintas batas darat negara. 
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Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran; 

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

angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 

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

angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 

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

angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; 

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; 

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; 

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

kesehatan; 

9. Pelaksanaan bimbingan tehnis di bidang kekarantinaan kesehatan; 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaan 

kesehatan; dan 

11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 

 

D. Visi 
Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh adalah “Masyarakat 

Pelabuhan dan Bandara Sehat dan Mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit”. 

 

E. Misi 
Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh adalah :  

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan surveilans epidemiologi di wilayah 

pelabuhan/bandara; 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk wilayah 

pelabuhan/bandara; 

3. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu masyarakat 

pelabuhan/bandara dengan mendorong kemandirian untuk hidup sehat; 

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan wilayah 

pelabuhan/bandara; 

5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; 

6. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang professional; 

7. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 
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F. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi KKP Kelas II Banda Aceh  terdiri dari : 

1. Kepala 

2. Subbagian Administrasi Umum 

3. Instalasi 

4. Wilayah Kerja 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Bagan Struktur Organisasi KKP Kelas II Banda Aceh sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut : 
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Gambar 1.1 
Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh   
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Jumlah ASN di KKP Kelas II Banda Aceh semuanya 78 orang. Yang terdiri dari : 

1. Struktural, sebanyak 1 orang 

2. Fungsional Tertentu (JFT), sebanyak 40 orang. 

3. Fungsional Umum (JFU), sebanyak 37 orang. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya Laporan Kinerja KKP Kelas II Banda Aceh tahun 2021 ini 

menjelaskan pencapaian kinerja KKP Kelas II Banda Aceh selama tahun 2021. Capaian 

kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan kinerja KKP Kelas II 

Banda Aceh sebagai berikut : 

Bab I   Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan secara ringkas latar belakang, penjelasan umum 

organisasi dengan penekanan kepada asfek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, 

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II 

Banda Aceh. 

 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

1.  Capaian Kinerja Organisasi  

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :  

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu; 

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan; 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 

 2.   Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

BAB II 
 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang 

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima 

tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, 

perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang 

pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

 Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari 

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk 

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima 

amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas 

target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat 

dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki 

hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  

Banda Aceh Tahun 2021 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 
1 Meningkatnya pelayanan 

kekarantinaan di pintu 
masuk negara dan 
wilayah 
 

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

1.092.667 
Pemeriksaan 

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

95% 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di 
pintu masuk negara. 
 

90% 

4 Meningkatnya tata Kelola 
manajemen KKP 
 

4. Nilai kinerja anggaran. 
 

83 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran.  
 

93 

6. Kinerja implementasi WBK Satker. 
 

75 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL. 80% 

Perjanjian kinerja ini mengacu pada RAK tahun 2020 – 2024 KKP Kelas II Banda Aceh. 
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Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, KKP Kelas II Banda Aceh 

melaksanakan 2 program/kegiatan yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dan Program Dukungan Manajemen, 2 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja 

kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) berikut : 

Tabel 2.2 
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  

Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 
 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR  

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu 
Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Dukungan 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu 
Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

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

6112 1.092.667 1.092.667 1.092.667 1.092.667  

 

 

 

 
2 Persentase 

faktor risiko 
penyakit di 
pintu masuk 
yang 
dikendalikan 
pada orang, 
alat angkut, 
barang dan 
lingkungan. 
  

90 95 97 97 97  

 

 

 

 
3 Indeks 

pengendalian 
faktor risiko di 
pintu masuk 
negara. 
  

85 90 95 95 95  

 

 
2 Meningkatnya 

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

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

4 Nilai kinerja 
anggaran 

80 83 85 85 85  

 
5 Nilai indikator 

kinerja 
pelaksanaan 
anggaran. 
  

80 93 93 93 93  

 

 
6 Kinerja 

implementasi 
WBK Satker. 

70 75 78 78 78  

 

 
7 Persentase 

peningkatan 
kapasitas 
ASN 
sebanyak 20 
JPL. 
  

45 80 80 80 80  
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Program : 

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Kegiatan: 

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

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

kekarantinaan dengan target 1.092.667 pemeriksaan; 

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

alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 95%; 

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan target 90%. 

Klasifikasi Rincian Output: 

1) Pelayanan publik kepada masyarakat dengan target 2021 adalah 200.010 orang; 

2) Pelayanan publik lainnya dengan target 2021 adalah 538 layanan; 

3) Sarana bidang Kesehatan dengan target 2021 adalah 18 paket; 

4) Layanan pendidikan dan pelatihan internal dengan target 2021 adalah 1 orang; 

 

2. Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan: 

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program pada Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

 Indikator Kinerja Kegiatan: 

a. Nilai kinerja anggaran dengan target 83; 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target 93; 

c. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 75;  

d. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 80%. 

Klasifikasi Rincian Output: 

1)    Koordinasi dengan target 2021 adalah 1 kegiatan; 

2)    Layanan perkantoran dengan target 2021 adalah 2 layanan; 

3)    Layanan perencanaan dan penganggaran internal dengan target 2021 adalah 1  

layanan; 

4)    Layanan umum dengan target 2021 adalah 1 layanan; 

5)    Layanan sarana internal dengan target 2021 adalah 1 unit; 

6)    Layanan SDM dengan target 2021 adalah 19 orang; 

7)    Layanan Hukum dengan target 2021 adalah 1 layanan; 

8)    Layanan organisasi dan tata kelola internal dengan target 2021 adalah 1     

   layanan; 
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9)    Layanan kehumasan dan protokoler dengan target 2021 adalah 1 layanan; 

10) Layanan data dan informasi dengan target 2021 adalah 1 layanan; 

11) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan target 2021 adalah 27  

   laporan; 

12) Pengelolaan keuangan negara dengan target 2021 adalah 16 laporan.  
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BAB III 
 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan pengukuran kinerja yaitu kegiatan 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target 

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini 

diperlukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan 

meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan 

dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan dengan 

membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang 

diharapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi 

atau capaian kinerja dan mendapatkan informasi dari masing-masing indikator yang 

dilaksanakan oleh KKP Kelas II Banda Aceh dalam kurun waktu Januari sampai dengan 

Desember 2021. Selain itu manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran 

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam 

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan  dalam dokumen 

Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun. 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Aksi Kegiatan 

KKP Kelas II Banda Aceh Tahun 2020–2024. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah 

dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada 

setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-

masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi 

menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam 

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

yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. 

Sasaran  merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas II 

Banda Aceh dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu  satu tahun. 

Terdapat dua sasaran yang akan dicapai yaitu yang pertama meningkatnya pelayanan 

kekarantinaan di pintu masuk masuk negara dan wilayah, dengan Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit yang didukung oleh kegiatan Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja jumlah 

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

Kesehatan, Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada 
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orang, alat angkut, barang dan lingkungan dan Indeks pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk negara. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian 

penyakit, dengan program dukungan manajemen yang didukung oleh kegiatan 

dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dengan indikator kenerja nilai kinerja anggaran, nilai indikator pelaksanaan 

anggaran, kinerja implementasi WBK dan persentase peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL. 

Sasaran yang akan dicapai masing-masing indikator kinerja kegiatan dan Rincian 

Klasifikasi Output adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Pengukuran   Kinerja  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh  

Tahun 2021 
 

Sasaran 
Program 

Kegiatan/Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 
Persentase 
Pencapaian 
Target 

 

 
  KKP Kelas II Banda Aceh        

            

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Program Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

       

 

 
Kegiatan:        

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan Wilayah 

200,567 200,527 99.98%  

 
Indikator Kinerja        

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

1,092,667 1,307,974 119.70%  

 

 

 
2 Persentase faktor risiko penyakit di 

pintu masuk yang dikendalikan pada 
orang, alat angkut, barang dan 
lingkungan. 

95% 99,95% 105.21%  

 

 

 
3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 

pintu masuk negara. 
90% 90% 100%  

  
         

Klasifikasi Rincian Output:        

a. Pelayanan publik kepada masyarakat 200,010 orang 200,010 orang 100%  

b. Pelayanan publik lainnya 538 layanan 498 layanan 92,56%  

c. Sarana bidang kesehatan 18 paket 18 paket 100%  

d. Layanan pendidikan dan pelatihan 
internal. 1 orang 1 orang 100%  
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Meningkatnya 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya pada 
Program 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Penyakit. 

Program Dukungan Manajemen        
 

         

Kegiatan:        

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

72 72 100%  

 

 
1 Nilai kinerja anggaran 83 85.65 103.19%  

           

2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran. 

93 97.52 104.86%  

         

3 Kinerja implementasi WBK Satker. 75 78.16 104.21%  

         

4 Persentase peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL. 

80% 72.37% 90.46%  

   

           

Rincian Klasifikasi Output:        

a. Koordinasi. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

b. Layanan perkantoran. 2 layanan 2 layanan 100.00%  

c. Layanan perencanaan dan 
penganggaran internal. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

d. Layanan umum. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

e. Layanan sarana internal. 1 unit 1 unit 100.00%  

f. Layanan SDM. 19 orang 19 orang 100.00%  

g. Layanan hukum. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

h. Layanan organisasi dan tata kelola 
internal. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

i. Layanan kehumasan dan protokoler. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

j. Layanan data dan informasi. 1 layanan 1 layanan 100.00%  

k. Pemantauan dan evaluasi pelaporan. 27 laporan 27 laporan 100.00%  

l. Pengelolaan keuangan negara. 16 laporan 16 laporan 100.00%  

 

Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2021 

1.  Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

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

sesuai standar kekarantinaan Kesehatan dengan target 1.092.667 

pemeriksaan. 

1) Pengertian 

Yaitu kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan yang dilaksanakan di Pelabuhan/Bandara 

untuk menghadapi kesiapsiagaan terhadap penanggulangan perkembangan 

suatu penyakit yang berpotensi wabah. 
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2) Definisi Operasional 

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar karantina yang dilakukan dari hasil pemeriksaan/penapisan orang, 

pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang, 

pemeriksaan lingkungan (TTU) yang dilakukan dalam satu tahun. 

 
3) Rumus/Cara Perhitungan 

- Pemeriksaan/penapisan orang untuk kegiatan penerbitan dokumen ICV, 

layak terbang, pengujian kesehatan dan izin lalu lintas orang sakit. 

- Pemeriksaan alat angkut sesuai standar sesuai standar karantina untuk 

kegiatan penerbitan dokumen PHQC, SSCEC, SSCC dan COP. 

- Pemeriksaan barang untuk kegiatan penerbitan dokumen pengawasan 

obat-obatan dan alat Kesehatan dan izin lalu lintas jenazah. 

- Pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM) untuk kegiatan pemeriksaan 

tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan untuk 9 wilker 

KKP Kelas II Banda Aceh. 

  Akumulasi jumlah pemeriksaan yang dilakukan dalam periode satu tahun. 

 

Jumlah Pemeriksaan = ∑Pemeriksaan orang + ∑Pemeriksaan alat 

angkut + ∑Pemeriksaan barang + ∑Pemeriksaan Lingkungan. 

 

4) Capaian Indikator: 

Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan target 1.092.667 

pemeriksaan dan realisasi indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 

1.307.974 dengan persentase pencapaian target sebesar 119,70%.  

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 2 

rincian klasifikasi output kegiatan yaitu:  

 Pelayanan publik kepada masyarakat dengan target 200.010 orang 

dengan realisasi 200.010 orang. 

 Pelayanan publik lainnya dengan target 538 layanan dengan realisasi 498 

layanan. 
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Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

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

 
6112 

 
10.728 

 
1.092.667 

 
1.307.974 

 

Capaian indikator kinerja jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan pada tahun 2021 dengan target sebesar 1.092.667 pemeriksaan, 

tercapai sebesar 1.307.974 pemeriksaan (119,70%). Sedangkan realisasi 

indikator ini pada pada tahun 2020 dengan target 6.112 pemeriksaan adalah 

sebesar 10.728 pemeriksaan (175,52). Tidak terdapat permasalahan dalam 

pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

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

 
1.092.667 

 
1.307.974 

 
258.000 

 
359.404 

 

Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada KKP Kelas II 

Banda Aceh tahun 2021 adalah 119,70% dari target yang ditetapkan 

1.092.667 dan realisasi 1.307.974, sedangkan capaian indikator ini pada 

KKP Kelas III Sabang tahun 2021 tercapai 139,30% dari target yang 

ditetapkan 258.000 dan realisasi 359.404. Tidak terdapat permasalahan 

dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas II Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang. 
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5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan pada beberapa kegiatan seperti pada 

pemeriksaan/penapisan orang yaitu peningkatan pada kegiatan izin lalu 

lintas orang sakit dan pada lalu lintas orang. Sedangkan pada 

pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, peningkatan terjadi 

pada kegiatan yang menghasilkan sertifikat SSCEC dan COP. Pada 

pemeriksaan barang, peningkatan pada kegiatan P3K kapal dan Izin 

angkut Jenazah. Terdapat peningkatan pada pemeriksaan lingkungan 

(TTU dan TPM). Adanya peningkatan pada lalu lintas orang di pelabuhan 

laut dan bandara pada keadaan new normal dibandingkan pada awal 

pandemi Covid-19 dimana perjalanan masih dibatasi oleh pemerintah, 

peningkatan lalu lintas alat angkut yang masuk dan diperiksa sehingga 

adanya peningkatan penerbitan sertifikat SSCEC. Peningkatan jumlah 

penerbitan dokumen COP dimana setiap kapal yang datang dari daerah 

dan negara terjangkit harus diterbitkan dokumen COP. Peningkatan 

jumlah TTU dan TPM yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di 

bandara dan pelabuhan laut dibandingkan tahun sebelumnya. 

Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa penyebab antara lain yaitu 

waktu pelaksanaan/realisasi kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

kegiatan, optimalisasi SDM yang terampil, dan tersedianya anggaran yang 

cukup, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan 

seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun 2021. Kerjasama yang baik 

dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara seperti  Dinas Kesehatan 

Propinsi/Kabupaten/Kota, Otoritas Bandara, KSOP, Pelindo, Angkasa Pura, 

Maskapai Penerbangan, Agen Pelayaran, Pengelola TTU dan TPM. 

 

Kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan indikator ini adalah dengan 

melaksanakan kegiatan pemeriksaan orang melalui pengawasan 

dokumen kesehatan penumpang yaitu penerbitan surat laik terbang, 

sertifikat pengujian kesehatan, izin lalu lintas orang sakit dan 

pengawasan pada lalu lintas orang baik di bandar udara dan pelabuhan 

laut yang meliputi jumlah penumpang yang datang dan berangkat, jumlah 

ABK/crew yang datang dan berangkat baik perjalanan domestik dan 

internasional dengan pemeriksaan suhu tubuh, pengecekan Health Alerd 

Card (HAC), pengecekan sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19 juga 
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skrining penyakit tidak menular dan penyakit menular untuk masyarakat 

disekitar pelabuhan dan bandar udara. Selama masa pandemi Covid-19 

dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen-dokumen 

kesehatan seperti surat keterangan hasil swab antigen/PCR. 

Pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan Aplikasi Peduli Lindungi  

dalam upaya pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.   

 

Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina dilaksanakan untuk 

menerbitkan dokumen PHQC, SSCEC, COP. Pemeriksaan barang 

meliputi penerbitan surat izin angkut jenazah dan sertifikat P3K.  

 

Pemeriksaan lingkungan meliputi pengawasan dan pemeriksaan 

Tempat-Tempat Umum (TTU) dengan pemeriksaan fisik berupa penilaian 

kondisi hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan dan 

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) di lingkungan pelabuhan laut dan 

bandar udara. 
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Adapun rekapan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai karantinaan kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai 

berikut :  

NO INDIKATOR Target Capaian 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, Barang dan lingkungan 

1.092.667 1.307.974 

* Pemeriksaan/ Penapisan orang : 1.088.035 1.301.340 

a Vaksinasi 31 54 

b Layak Terbang 253 269 

c Kier Kesehatan 112 41 

d Orang sakit 24 92 

e Lalu Lintas Orang 1.087.615 1.300.884 

* Pemeriksaan alat angkut sesuai 

standar karantina : 

4.263 6.089 

a PHQC 8.819 5.347 

b SSCEC 87 142 

c SSCC 0 0 

d COP 165 600 

* Pemeriksaan Barang : 153 257 

a P3K 88 149 

b Angkut Jenazah 65 108 

* Pemeriksaan Lingkungan {TTU, 

TPM} 

216 288 

 

6)  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan adalah 119.80% (1.19), 

dengan target 1.092.667 dan realisasi 1.307.974. Pagu anggaran untuk 

indikator ini adalah Rp. 3.004.311.000,- dengan realisasi Rp. 2.920.270.247,- 

dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97.20%, yang berarti 

terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18.31%, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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7) Upaya yang dilaksanakan 

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan 

meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan masuk dan keluarnya penyakit 

dan faktor risiko kesehatan melalui alat angkut (kapal laut dan pesawat) 

dengan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Koordinasi 

dengan lintas sektor/lintas program dalam rangka melaksanakan 

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai dengan 

standar kekarantinaan dan prosedur operasional yang didukung oleh sarana 

dan prasarana yang memadai. Kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu 

sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana,  serta 

peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti pelatihan 

teknis kekarantinaan kesehatan.  

  

b. Indikator: Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 

90%. 

1) Pengertian 

Persentase faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan yang dikendalikan berdasarkan hasil temuan pada saat 

pemeriksaan. 

 

2)   Definisi Operasional 

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun. 
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3) Rumus/Cara Perhitungan 

 Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan 

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

 

 

 

4) Capaian Indikator :  

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah 

105,21% dengan target 95% dan realisasi 99,95%. Target indikator ini 

ditetapkan 95% mengacu pada target nasional dukungan pelayanan 

kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, dengan sasaran kegiatan 

yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan 

wilayah dengan indikator pencapaian sasaran adalah persentase faktor 

risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan. Untuk merealisasikan capaian indikator ini adalah 

dengan melakukan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

yang ditemukan faktor risiko kemudian dilakukan tindakan pengendalian 

terhadap faktor risiko.  

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 2 

rincian klasifikasi output kegiatan yaitu:  

 Pelayanan publik kepada masyarakat dengan target 200.010 orang 

dengan realisasi 200.010 orang. 

 Pelayanan publik lainnya dengan target 538 layanan dengan realisasi 498 

layanan. 

 

Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

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

 
90% 

 
99,94% 

 
95% 

 
99,95% 
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Capaian indikator kinerja jumlah persentase faktor risiko penyakit di pintu 

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

pada tahun 2021 dengan target sebesar 95% dengan realisasi sebesar 

99,95% (105,21%). Sedangkan realisasi indikator ini pada pada tahun 2020 

dengan target 90% adalah sebesar 99,94% (111,01). Tidak terdapat 

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini 

melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

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

 
95% 

 
99,95% 

 
95% 

 
95% 

 

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

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

Kelas II Banda Aceh tahun 2021 adalah 105,21% dari target yang ditetapkan 

95% dan realisasi 99,95%. Sedangkan capaian indikator ini pada KKP Kelas 

III Sabang tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan 95% dan 

realisasi 95%. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator ini, 

tercapainya indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada KKP Kelas II 

Banda Aceh dan tercapainya target yang ditetapkan pada KKP Kelas III 

Sabang. 

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

 Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh:  

 Koordinasi, komunikasi dan  kerjasama yang baik dengan stakeholder di 

pelabuhan/bandara yaitu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, 

Otoritas Bandara, KSOP, Pelindo, Angkasa Pura, Maskapai 

Penerbangan, Agen Pelayaran, Pengelola TTU/TPM. Koordinasi dan 

kerjasama yang aktif dan proaktif serta berkelanjutan antar lintas 

sektor/program  untuk mewujudkan tingkat hygiene sanitasi di pelabuhan 

dan bandara yang optimal guna menjaga pelabuhan dan bandara bebas 
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vektor dan binatang pembawa penyakit pada daerah perimeter dan buffer 

area. 

 Tersedianya anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai. 

 Tersedianya SDM yang terampil, mencukupi dan kompeten dalam 

mengendalikan faktor risiko di pintu masuk dengan peningkatan kapasitas 

yang dilakukan secara regular dan tersedianya anggaran yang mencukupi 

untuk peningkatan kapasitas SDM. 

 Melaksanakan pengendalian terhadap faktor risiko di pintu masuk secara 

optimal dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. 

 

Kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan indikator ini dari hasil 

kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan jika 

temukan faktor risiko yang menimbulkan permasalahan kekarantinaan 

kesehatan yang terdiri dari faktor risiko pada alat angkut dan isinya, 

factor risiko lingkungan, air, udara, limbah dan faktor risiko pada tempat-

tempat umum. Apabila ditemukan faktor risiko akan dilakukan tindakan 

pengendalian di pintu masuk dengan melakukan pemeriksaan semua 

faktor risiko agar tetap dalam batas aman sesuai ambang batas yang 

ditentukan dan upaya respon terhadap faktor risiko yang ditemukan. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah 

105,21% (1.05), dengan target 95% dan realisasi 99,95%. Pagu anggaran 

untuk indikator ini adalah Rp.82.967.000,- dengan realisasi Rp.80.059.487,- 

dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,50%, yang berarti 

terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8.09% dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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7) Upaya yang dilaksanakan 

 Melakukan pengawasan dan pengendalian Covid-19 di pintu masuk 

negara untuk mencegah dan menanggulangi masuk dan keluarnya 

penyakit karantina dan penyakit menular tertentu melalui kapal laut dan 

pesawat udara melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan. 

 Memberikan pelayanan kesehatan pada situasi khusus arus mudik dan 

arus balik pada hari-hari besar keagamaan. 

 Melakukan inspeksi sanitasi alat angkut, TTU, TPM di bandara dan 

pelabuhan serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan dengan diseminasi informasi hasil 

inspeksi disertai saran-saran perbaikan.  

 Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor/lintas program dalam 

rangka melaksanakan pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk 

setelah dilaksanakan pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan. 

 Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti 

pelatihan teknis kekarantinaan kesehatan berkaitan pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk. 

  Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

pengendalian faktor risiko di pintu masuk. 

 

c. Indikator: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 

dengan target 90%. 

1) Pengertian 

Adalah upaya dalam rangka deteksi dini kondisi rentan KLB merupakan 

kewaspadaan terhadap timbulnya kerentanan masyarakat, kerentanan 

lingkungan, perilaku dan kerentanan pelayanan kesehatan terhadap KLB 

dengan menerapkan cara-cara surveilans epidemiologi. 

 
2) Definisi Operasional 

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, 

karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun. 
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3) Rumus/Cara Perhitungan  

Akumulasi persentase target dari capaian: 1. Kelengkapan data surveilans, 

2. Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam, 3. 

Penyusunan dokumen rencana kontigensi (kumulatif dokumen renkon, tidak 

termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara, 4. Indeks pinjal ≤ 1 

(Pelabuhan/bandara), 5. HI parameter = 0 (Pelabuhan/bandara), 6. Tidak 

ditemukan larva anopheles (Pelabuhan/bandara), 7. Kepadatan kecoa 

rendah (Pelabuhan/bandara), 8. Kepadatan lalat < 2 (Pelabuhan/bandara), 

9. TTU memenuhi syarat, 10. TPM layak hygiene, 11. Kualitas air bersih 

memenuhi syarat, Persentase parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 

100%. 

Indek 
indikator = 

%A + %B + %C + %D + %E + %F + %G + %H + %I + %J+%K 

11 item 

    

 Keterangan 

A = Kelengkapan data surveilans 

B = Jumlah sinyak SKD-KLB dan bencana yang direspon < 24 jam 

C  = Penyusunan rencana kotijensi 

D  = Indek pinjal ≤ 1 

E  =  HI perimeter = 0 

F  = Tidak ditemukan larva Anopheles 

G  = Kepadatan kecoa rendah  

H  = Kepadatan lalat < 2 

I  = TTU yang memenuhi syarat 

J = TPM laik hygiene 

K = Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 

 

4) Capaian Indikator : 

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

adalah 100% dengan target 90% dan realisasi 90%. Sasaran dari indikator 

ini adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara 

dan wilayah dengan kegiatan dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu 

masuk negara dan wilayah.  
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Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 1 

rincian klasifikasi output kegiatan yaitu:  

 Pelayanan publik lainnya dengan target 538 layanan dengan realisasi 498 

layanan. 

 

Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Indeks Pengendalian 
Faktor Risiko di Pintu 
Masuk Negara. 
 

 
85% 

 
90% 

 
90% 

 
90% 

 

Capaian indikator kinerja Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk 

negara pada tahun 2021 dengan target sebesar 90%, tercapai sebesar 90% 

(100%). Sedangkan realisasi indikator ini pada pada tahun 2020 dengan 

target 85% adalah sebesar 90% (105,88). Tidak terdapat permasalahan 

dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada tahun 2020 dan mencapai target yang ditetapkan pada 

tahun 2021. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Indeks Pengendalian 
Faktor risiko di Pintu 
Masuk Negara. 
 

 
90% 

 
90% 

 
90% 

 
92% 

  

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

pada KKP Kelas II Banda Aceh tahun 2021 adalah 100% dari target yang 

ditetapkan 90% dan realisasi 90%. Sedangkan capaian indikator ini pada 

KKP Kelas III Sabang tahun 2021 mencapai 102,22% dari target yang 

ditetapkan 90% dan realisasi 92%. Tidak terdapat permasalahan dalam 

pencapaian indikator ini, tercapainya realisasi indikator ini sesuai target yang 
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ditetapkan pada KKP Kelas II Banda Aceh dan realisasi melebihi target yang 

ditetapkan pada KKP Kelas III Sabang. 

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini dipengaruhi oleh:  

 Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder di 

Pelabuhan/bandara.  

 Tersedianya anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai. 

 Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di pintu masuk terhadap 

faktor risiko pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

secara optimal. 

 Tersedianya SDM yang terampil dan mencukupi dalam mengendalikan 

faktor risiko di pintu masuk. 

 Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP. 

 

Kegiatan yang dilakukan pada indikator pengendalian faktor risiko di 

pintu masuk negara adalah kelengkapan data surveilans faktor risiko di 

pintu masuk, kegiatan SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 

24 jam, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 

0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan 

lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene, kualitas air bersih 

memenuhi syarat Kesehatan. 

    

Indek pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara target sebesar 

90%, target ini terealisasi sebesar 90%. Keberhasilan pencapaian 

realisasi dipengaruhi oleh beberapa peningkatan pada beberapa capaian 

kegiatan sesuai penetapan target diantaranya kelengkapan data 

surveians, jumlah sinyak SKD-KLB dan bencana yang direspon kurang 

dari 24 jam, indek pinjal, HI perimeter, kepadatan lalat, TTU memenuhi 

syarat, TPM laik hygiene dan pemeriksaan kualitas air bersih memenuhi 

syarat masing-masing target yang ditetapkan sebesar 100% dan capaian 

realisasi sebesar 100%. Sementara kepadatan kecoa dengan target 

sebesar 78% dan capaian realisasi sebesar 78%. Terdapat dua kegiatan 

yaitu penyusunan rencana kotingensi target sebesar 44% namun 
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realisasi hanya 33% dan larva Anopheles dengan target 68% namun 

capaian realisasi sebesar 77%. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

adalah 100%, dengan target 90% dan realisasi 90%. Pagu anggaran untuk 

indikator ini adalah Rp.133.732.000,- dengan realisasi Rp.48.913.100,- 

dengan persentase realisasi anggaran sebesar 36,58%, yang berarti 

terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 63.42% dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan 

 Upaya yang dilakukan berupa pengawasan terhadap respon KLB, 

surveilans epidemiologi, recana kontigensi, pengendalian vektor dan 

binatang pembawa penyakit serta pemeriksaan sanitasi sesuai dengan 

persyaratan di pintu masuk dengan pelaksanaan kegiatan tepat waktu 

sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan 

dan rencana penarikan dana. 

 Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan lintas sektor/lintas 

program dalam rangka melaksanakan pengendalian faktor risiko penyakit 

di pintu masuk sesuai dengan standar operasional prosedur. 

 Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan dengan mengikuti 

pelatihan teknis berkaitan dengan pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk. 

 Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

pengendalian faktor risiko di pintu masuk. 
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2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

a. Indikator: Nilai Kinerja Anggaran dengan target 83. 

1) Pengertian 

Adalah nilai kinerja yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan 

anggaran dan realisasi output. 

 
2) Definisi Operasional 

Capaian keluaran kegiatan diukur dan Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan 

Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula 

rata geometrik. 

 
3) Rumus/Cara Perhitungan 

 Realisasi volume kegiatan/target volume kegiatan dikali realisasi indicator 

kegiatan/target indikator kegiatan. Akumulasi nilai realisasi anggaran, 

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

efesiensi pada aplikasi E Monev DJA. 

  

 

 

4) Capaian Indikator :  

Capaian indikator nilai kinerja anggaran pada KKP Kelas II Banda Aceh 

tahun 2021 adalah adalah 103,19% dari target yang ditetapkan 83 dengan 

realisasi 85,65. Penilaian indikator nilai kinerja anggaran dihitung 

berdasarkan jumlah pencapaian kinerja yang terdapat pada aplikasi E 

Monev DJA. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna 

memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran.  

 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen pelaksanaan program dengan 2 Klasifikasi Rincian Output 

kegiatan yaitu:  

 Layanan data dan informasi dengan target 1 layanan dan realisasi 1 

layanan. 

 Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan target 27 layanan dan 

realisasi 27 layanan. 

Nilai Kinerja Anggaran = ∑ Nilai realisai kinerja pada aplikasi E Monev DJA 
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Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

Nilai Kinerja Anggaran. 
 

 
80 

 
89,43 

 
83 

 
85,65 

 

Capaian indikator kinerja jNilai kinerja anggaran pada tahun 2021 dengan 

target sebesar 83, tercapai sebesar 85,65 (103,19%). Sedangkan realisasi 

indikator ini pada pada tahun 2020 dengan target 80 adalah sebesar 89,43 

(111,78%). Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator ini, 

tercapainya indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020 

dan 2021. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Nilai Kinerja Anggaran 

 
83 

 
85,65 

 
83 

 
77,54 

 

Capaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran KKP Kelas II Banda Aceh 

pada tahun 2021 mencapai 103,19% dengan target yang ditetapkan 83 dan 

realisasi 85,65, sedangkan capaian KKP Kelas III Sabang tahun 2020 

mencapai 93,42% dengan target 83 dan realisasi 77,54. Tidak terdapat 

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini 

melebihi target yang ditetapkan pada KKP Kelas II Banda Aceh. Sedangkan 

pada KKP Kelas III Sabang, indikator ini tidak mencapai target yang 

ditetapkan. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator kinerja ini adalah dengan 

menginput realisasi fisik pelaksanaan kegiatan setiap rincian klasifikasi 

output pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. SMART DJA ini 

menggambarkan secara kuantitas yang diukur dengan satuan angka dan 

unit, secara kualitas yang mengambarkan kondisi atau keadaan tertentu 

yang ingin dicapai melalui penambahan informasi tentang skala atau tingkat 

pelayanan yang dihasilkan dan secara harga yang mencerminkan kelayakan 

biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.  
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5) Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan dari pelaksanaan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh : 

 Melaporkan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi E Monev DJA setiap 

bulan dengan tepat waktu. 

 Konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan di awal 

tahun. 

 Konsistensi antara capaian realisasi anggaran, capaian realisasi fisik 

output, efisiensi dan nilai efisiensi yang mempengaruhi nilai kinerja 

anggaran. 

 Adanya pemantauan dari Unit Eselon 1 untuk mendorong dan 

mengkoordinasikan satker dalam melaporkan kegiatan melalui E Monev 

DJA. 

 Adanya SDM yang kompeten dalam menyusun Laporan E Monev DJA . 

 
6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah 103,19% (1,03), dengan 

target 83 dan realisasi 85,65. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah 

Rp.203.128.000,- dengan realisasi Rp.189.884.597,- dengan persentase 

realisasi anggaran sebesar 93,48%, yang berarti terdapat nilai efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 9.24% dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan 

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini 

adalah: 

 Mengentri realisasi fisik setiap klasifikasi rincian output pada apikasi 

SMART DJA Kementerian Keuangan secara akurat dan tepat waktu. 

 Kebijakan dan arahan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan perencanaan. 
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 Menyediakan alat pengolah data yang mendukung untuk penyusunan 

laporan E Monev DJA. 

 Peningkatan kompetensi petugas penyusun laporan E Monev DJA 

dengan mengikuti pelatihan penyusunan laporan E Monev DJA. 

 Konsultasi kepada penanggungjawab Smart DJA di Ditjen P2P. 

 

b. Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 

1) Pengertian 

Yaitu penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu dari hasil proses 

pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa 

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

 

2) Definisi Operasional 

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

Kementerian Lembaga/Negara dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan 

efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan 

kepatuhan terhadap regulasi. 

 
3) Rumus/Cara Perhitungan 

Akumulasi nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari: 

 Penyerapan anggaran dengan bobot penilaian 15%; 

 Data kontrak dengan bobot penilaian 15%; 

 Penyelesaian tagihan dengan bobot penilaian 12%; 

 Konfirmasi capaian output dengan bobot penilaian 10%; 

 Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8%; 

 Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5%; 

 Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5%; 

 Perencanaan kas dengan bobot penilaian 5%; 

 Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5%; 

 Return SP2D dengan bobot penilaian 5%; 

 Pagu minus dengan bobot penilaian 5%; 

 Dispensasi dengan bobot penilaian 5%. 

 

 

 

Nilai IKPA = ∑ Nilai realisai kinerja pada aplikasi OMSPAN 
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4) Capaian Indikator:  

Capaian indikator Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP Kelas II Banda 

Aceh tahun 2021 adalah 104,86% dari target yang ditetapkan 93 dan 

realisasi 97,52. Penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dihitung 

dari realisasi pada aplikasi OMSPAN. Penilaian IKPA dari aplikasi OMSPAN 

berdasarkan penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, 

konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, deviasi 

halaman 3 DIPA, perencanaan kas, kesalahan SPM, return SP2D, pagu 

minus dan dispensasi. 

 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen pelaksanaan program pada Ditjen pencegahan dan pengendalian 

penyakit dengan 4 klasifikasi rincian output kegiatan yaitu:  

 Layanan perkantoran dengan target 2 layanan dan realisasi 2 layanan. 

 Layanan perencanaan dan penganggaran internal dengan target 1 

layanan dan realisasi 1 layanan. 

 Layanan sarana internal dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit. 

 Pengelolaan keuangan negara dengan target 16 laporan dan realisasi 16 

laporan. 

 

Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran. 
 

 
80 

 
100 

 
93 

 
97,52 

 

Capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada 

tahun 2021 dengan target sebesar 93, tercapai sebesar 97,52% (104,86%). 

Sedangkan realisasi indikator ini pada pada tahun 2020 dengan target 80 

adalah sebesar 100 (125%). Tidak terdapat permasalahan dalam 

pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. 
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Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran. 
 

 
 

93 

 
 

97,52 

 
 

93 

 
 

94,99 

 

Capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP 

Kelas II Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai 104,86% dengan target 

yang ditetapkan 93 dan realisasi 97,52, sedangkan capaian KKP Kelas II 

Sabang tahun 2021 mencapai 102,14%, dengan target yang ditetapkan 93 

dan realisasi 94,99. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian 

indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada 

KKP Kelas II Banda Aceh dan KKP Kelas III Sabang.  

 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan  

Berikut adalah beberapa upaya yang dilaksanakan untuk keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan: 

 Arahan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

perencanaan pada awal tahun. 

 Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi yang 

meningkatkan keberhasilan pelaksanaan indikator ini. 

 Ketepatan dalam penginputan data sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang tepat dan akurat. 

 Tersedianya alat pengolah data yang mendukung untuk menyusun 

laporan keuangan. 

 Adanya SDM yang terampil dalam menyusun laporan keuangan . 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah 

104,86%, dengan target 93 dan realisasi 97,52. Pagu anggaran untuk 

indikator ini adalah Rp.13.302.431.000,- dengan realisasi 

Rp.12.955.320.872,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 
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97,39%, yang berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya 

sebesar 7.24% dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7) Upaya yang dilaksanakan  

 Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini 

adalah: 

 Melaksanakan kegiatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

perencanaan, efektif dan patuh terhadap regulasi. 

 Menyediakan alat pengolah data yang mendukung untuk penyusunan 

laporan keuangan. 

 Peningkatan kompetensi petugas penyusun laporan keuangan dengan 

mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan. 

 Rekonsiliasi yang baik antara petugas SIMAK-BMN dan SAIBA untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

 Rekonsiliasi data dengan KPPN dengan tepat waktu. 

 

c. Indikator : Kinerja Implementasi WBK Satker dengan target 75. 
1) Pengertian  

Yaitu predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah 

sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggakan fungsi pelayanan. 

 
2) Definisi Operasional 

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

satuan kerja melalui penilaian mandiri (self assessment) yang dilakukan oleh 

satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang 

berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat 

Direktorat Jenderal P2P. 
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3) Rumus/Cara Perhitungan 

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit 

dan nilai total hasil. 

 

 

 

4) Capaian Indikator: 

Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker adalah 104,21% dari 

target yang ditetapkan 75 dengan realisasi 78,16. KKP Kelas II Banda Aceh 

merupakan salah satu satker yang diusulkan oleh unit eselon satu sebagai 

satker implementasi WBK tahun 2021. Pada bulan Agustus 2021 

dilaksanakan preassesment implementasi WBK oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Kesehatan. Pada Bulan Oktober dilakukan assessment WBK 

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan mendapat nilai 78,16 . 

Selanjutnya pada akhir tahun pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) KKP 

Kelas II Banda Aceh menjadi salah satu satker yang mendapat predikat WBK.  

 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen pelaksanaan program pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dengan 5 rincian klasifikasi output kegiatan yaitu:  

 Koordinasi dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan. 

 Layanan umum dengan target 1 layanan dan realisasi 1 layanan. 

 Layanan hukum dengan target 1 layanan dan realisasi 1 layanan. 

 Layanan organisasi dan tata Kelola internal dengan target 1 layanan dan 

realisasi 1 layanan. 

 Layanan kehumasan dan protokoler dengan target 1 layanan dan realisasi 

1 layanan. 

 
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Kinerja Implementasi 
WBK Satker. 
 

 
70 

 
82,59 

 
75 

 
78,16 

 

Nilai WBK  = ∑ Akumulasi dari komponen pengungkit 
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Capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja implementasi WBK satker 

pada tahun 2021 dengan target sebesar 75, tercapai sebesar 78,16 

(104,21%). Sedangkan realisasi indikator ini pada pada tahun 2020 dengan 

target 70 adalah sebesar 82,59 (117,98%). Tidak terdapat permasalahan 

dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini melebihi target yang 

ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 dilaksanakan 

preassesment implementasi WBK oleh Inspektorat Kementerian Kesehatan. 

Karena hasilnya tidak mencapai 70, maka kegiatan assement tidak 

dilanjutkan lagi. Selanjutnya pada akhir tahun dilaksanakan penilaian mandiri 

oleh unit eselon satu dan mendapat nilai 82,59. 

 
Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021  

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Kinerja implentasi WBK 
Satker 
 

 
75 

 
82,59 

 
75 

 
78,47 

  
 Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker KKP Kelas II Banda Aceh 

pada tahun 2021 mencapai 117,99%, dengan target yang ditetapkan 75 dan 

realisasi 82,59, sedangkan capaian KKP Kelas III Sabang tahun 2021 

mencapai 112,10%, dengan target 75 dan realisasi 78,47 . Tidak terdapat 

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, tercapainya indikator ini 

melebihi target yang ditetapkan pada KKP Kelas II Banda Aceh dan KKP 

Kelas III Sabang. 

 

KKP Kelas II Banda Aceh adalah salah satu satker yang diusulkan untuk 

mendapat predikat WBK pada tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan 

dimulai dengan pembentukan tim kelompok kerja yang ditetapkan dengan 

keputusan kepala kantor. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Inspektorat 

Kementerian Kesehatan dimulai dari tahap preassesment pada bulan Agustus 

yang mendapat nilai 76,28. Selanjutnya dilaksanakan tahap assessment pada 

bulan Oktober dan mendapat nilai 78,16. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2019 nilai total pengungkit 

75. Berdasarkan nilai yang didapat dari hasil assessment maka KKP Kelas II 

Banda Aceh direkomendasikan oleh Tim Penilai Nasional yang selanjutnya 
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Menteri Kesehatan menetapkan sebagai unit kerja WBK. Penetapan unit kerja 

WBK diumumkan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2021. 

   

5)   Analisa Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diberikan kepada unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar faktor pengungkit yaitu manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 

78,16 karena dukungan dari semua kelompok kerja dalam pelaksanaan 

implementasi WBK KKP Kelas II Banda Aceh serta adanya komitmen yang 

kuat di pimpinan instansi dan dan seluruh jajaran untuk melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik, lebih bersih dan mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan lebih berkualitas yang akan dirasakan oleh 

masyarakat. 

 

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker adalah 104,21% (1.04), 

dengan target 75 dan realisasi 78,16. Pagu anggaran untuk indikator ini 

adalah Rp.204.782.000,- dengan realisasi Rp.152.090.859,- dengan 

persentase realisasi anggaran sebesar 74,27%, yang berarti terdapat nilai 

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28.58% dengan perbandingan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

7) Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan 

Berikut adalah beberapa upaya yang dilaksanakan untuk keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan: 

 Ditetapkan kelompok kerja implementasi WBK dalam surat keputusan 

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh. 
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 Ditetapkan kelompok agen of change untuk memotivasi perubahan di KKP 

Kelas II Banda Aceh. 

 Setiap kelompok kerja menyusun rencana dan agenda kerja implementasi 

WBK. 

 Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam hal penguatan kelompok 

kerja WBK. 

 Adanya motivasi dari pimpinan untuk mendorong kelompok kerja WBK 

dalam melaksanakan kegiatan. 

 Kelompok kerja melaksanakan tugas dalam melengkapi semuan dokumen 

pendukung dan mendokumentasikan semua kegiatan dengan baik. 

 

d. Indikator : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan 

target 80%. 

1) Pengertian 

Peningkatan kapasitas untuk ASN sebanyak 20 JPL selama satu tahun. 

 

2) Definisi Operasional 

ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam 

kurun waktu satu tahun.    

 

3) Rumus/Cara Perhitungan 

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah 

seluruh ASN dikali 100%.  

 

4) Capaian Indikator 

Capaian indikator peningkatan kapasitas untuk ASN sebanyak 20 JPL dengan 

pencapaian target sebesar 90,46%. Dari 76 pegawai KKP Kelas II Banda 

Aceh pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 JPL adalah 

sebanyak 56 orang. Artinya dari target yang ditetapkan sebanyak 80% tidak 

dapat tercapai. 

 

Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari kegiatan dukungan 

manjemen pelaksanaan program pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dengan 1 klasifikasi rincian output kegiatan yaitu:  

 Layanan SDM dengan target 19 orang dan realisasi 19 orang. 
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Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021 

Indikator Kinerja 
2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Persentase Peningkatan 
Kapasitas ASN 
Sebanyak 20 JPL. 
 

 
45% 

 
45,15% 

 
80% 

 
72,37% 

 

Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL pada tahun 2021 dengan target sebesar 80%, tercapai sebesar 

72,37% (90,46%). Sedangkan realisasi indikator ini pada pada tahun 2020 

dengan target 45% adalah sebesar 45,15% (100,33%). Pencapaian indikator 

ini tidak mencapai target pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 

realisasi indicator ini melebihi target yang ditetapkan. 

 

Perbandingan Capaian Indikator dengan KKP Kelas III Sabang Tahun 2021 

Indikator Kinerja 
KKP Banda Aceh KKP Sabang 

Target Realisasi Target Realisasi 

 
Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas ASN 
sebanyak 20 
JPL. 
 

 
 

80% 

 
 

72,37% 

 
 

80% 

 
 

53,33% 

  

 Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 20 

JPL KKP Kelas II Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai 90,46%, dengan 

target yang ditetapkan 80% dan realisasi 72,37%, sedangkan capaian KKP 

Kelas III Sabang tahun 2021 mencapai 66,66%, dengan target yang 

ditetapkan 80% dan realisasi 53,33%. Realisasi indikator ini tidak mencapai 

target yang ditetapkan pada KKP Kelas II Banda Aceh dan KKP Kelas III 

Sabang. 

 

6) Analisa Penyebab Kegagalan 

Capaian indikator kinerja tidak tercapai sesuai target 80% yang hal ini 

dipengaruhi oleh : 

 Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan pelatihan masih bersifat daring karena 

adanya pandemi Covid-19 dan menjalani protokol kesehatan. 
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 Kurangnya informasi tentang jadwal pelatihan sesuai dengan pendidikan, 

jabatan dan kompetensi dari ASN. 

 Tidak terdapatnya pelatihan yang sesuai dengan pendidikan, jabatan dan 

kompetensi. 

 Kurangnya minat dari ASN untuk berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan. 

 Adanya anggapan dari ASN yang JFU bahwa kurangnya mamfaat untuk 

mengikuti pelatihan bagi jabatannya. 

 

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 

JPL adalah 90,46% (0,90), dengan target 80% dan realisasi 72,37%. Pagu 

anggaran untuk indikator ini adalah Rp.178.940.000,- dengan realisasi 

Rp.132.814.300,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 74,22%, 

yang berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17.53% 

dengan perbandingan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

8) Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan indikator 

persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah: 

 Meningkatkan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL setiap tahun dengan 

menugaskan untuk mengikuti pelatihan. 

 Mencari informasi pada Badan Diklat tentang pelaksanaan dan jenis 

pelatihan pada tahun berjalan. 

 Membuat daftar ASN yang akan mengikuti pelatihan di awal tahun.  

 Merencanakan kebutuhan anggaran untuk ASN mengikuti pelatihan. 
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Secara umum dalam melaksanakan kebijakannya, KKP Kelas II Banda Aceh 

memiliki strategi, yaitu: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Upaya pengembangan SDM ditempuh dengan cara: a. Mengusulkan penambahan 

tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di 

lapangan; b. Dengan menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat, baik 

teknis maupun manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

profesionalisme pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu 

dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang dari masing-

masing pejabat di lingkungan KKP Kelas II Banda Aceh. 

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana  

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah 

yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas II Banda Aceh antara lain melengkapi 

sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang di bidang 

ketata usahaan, pengendalian kekarantinaan, surveilans epidemiologi, 

pengendalian risiko lingkungan,  kesehatan lintas wilayah dan pengendalian vektor. 

3. Memperbaiki Manajemen Program 

Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila disusun secara 

terencana sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang dilakukan dalam perbaikan 

manajemen program ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis dan 

berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah dan 

panjang) dan bersifat bottom up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai hasil 

kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan KKP Kelas II Banda Aceh menjadi acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan di wilayah kerja. Semua tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Prosedur Operasional (SPO). 

4. Meningkatkan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi 

Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit 

menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan surveilans 

epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan sistem surveilans 

epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan sistem 

kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan 

penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh 

tenaga yang terampil dibidangnya dan didukung fasilitas yang memadai. Langkah 
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yang akan dilakukan dalam mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah 

dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara 

terus menerus serta melakukan analisis data. Hasil analisis tersebut dijadikan 

bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan dan tindak lanjut yang akan 

dilakukan terhadap objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit atau 

masalah kesehatan di wilayah kerja. 

5. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi 

KKP di masa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif terhadap 

keberadaan KKP. Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama 

KKP Kelas II Banda Aceh mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah pelabuhan 

Banda Aceh disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan. 

6. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja 

Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan 

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan 

persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang. 

7. Melaksanakan Promosi Kesehatan 

Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu melakukan 

promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui  pembuatan brosur dan 

leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan buletin yang berisi 

tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP. 

8. Memperkuat Instalasi 

Untuk mendukung tugas pokok, KKP Kelas II Banda Aceh perlu memperkuat 

instalasi yang sudah ada. Langkah yang dilakukan dalam memperkuat instalasi 

adalah dengan menambah peralatan dan bahan laboratorium (lingkungan, 

makanan, minuman dan klinik) sehingga cakupan jenis pelayanan dapat diperluas. 

9. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SPO 

Pegawai KKP Kelas II Banda Aceh dalam bekerja senantiasa dituntut 

melaksanakan tugas dengan mengacu pada SPO dan dilaksanakan sesuai SPO 

dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KKP Kelas II 

Banda Aceh. 
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B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran tahun 2021 dari pagu anggaran Rp. 17.110.291.000,- 

yaitu sebesar Rp. 16.479.353.462,- atau 96,31%, dapat ditunjukkan Realisasi 

Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 
 Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh  

Tahun 2021 
 

Sasaran Program Kegiatan/Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 
Persentase 
Pencapaian 

Target 
 

 
  KKP Kelas II Banda Aceh 17,110,291,000 16,479,353,462 96.31%  

            

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk Negara 
dan Wilayah. 

Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

3,221,010,000 3,049,242,834 94.67% 

 

 

 
Kegiatan:        

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan 
di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

3,221,010,000 3,049,242,834 94.67% 
 

 
Indikator Kinerja        

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

3,004,311,000 2,920,270,247 97.20% 
 

      
 

       

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

82,967,000 80,059,487 96.50% 
 

      
 

      
 

      
 

3 Indeks Pengendalian Faktor 
Risiko di pintu masuk negara. 

133,732,000 48,913,100 36.58% 
 

      
 

          
 

Klasifikasi Rincian Output:        

a. Pelayanan publik kepada 
masyarakat 

       
474,668,000  

      
454,100,704  

95.67%  

b. Pelayanan publik lainnya 
       

725,148,000  
      
595,007,100  

82.05%  

c. Sarana bidang kesehatan 
    

2,019,994,000  
   
1,998,935,030  

98.96%  

d. 
Layanan pendidikan dan 
pelatihan internal. 

           
1,200,000  

          
1,200,000  

100.00%  

          

Meningkatnya 
Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit. 

Program Dukungan Manajemen 13,889,281,000 13,430,110,628 96.69%  

          

Kegiatan:        

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

13,889,281,000 13,430,110,628 96.69% 

 

 

 
4 Nilai kinerja anggaran 203,128,000 189,884,597 93.48%  
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5 Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran. 

13,302,431,000 12,955,320,872 97.39%  

 
6 Kinerja implementasi WBK 

Satker. 
204,782,000 152,090,859 74.27%  

 
7 Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 
JPL. 

178,940,000 132,814,300 74.22%  

 

 
Rincian Klasifikasi Output:        

a. Koordinasi.            
1,200,000  

          
1,200,000  

100.00%  

b. Layanan perkantoran. 
  

12,789,641,000  
 

12,458,217,924  
97.41%  

c. 
Layanan perencanaan dan 
penganggaran internal. 

              
600,000  

             
598,500  

99.75%  

d. Layanan umum. 
       

155,322,000  
      

112,669,059  
72.54%  

e. Layanan sarana internal. 
       

395,000,000  
      

395,000,000  
100.00%  

f. Layanan SDM. 
       

178,940,000  
      

132,814,300  
74.22%  

g. Layanan hukum. 
         

24,060,000  
        

20,826,800  
86.56%  

h. 
Layanan organisasi dan tata 
kelola internal. 

         
15,700,000  

        
12,075,000  

76.91%  

i. 
Layanan kehumasan dan 
protokoler. 

           
8,500,000  

          
5,320,000  

62.59%  

j. Layanan data dan informasi. 
         

99,160,000  
        

89,007,200  
89.76%  

k. 
Pemantauan dan evaluasi 
pelaporan. 

       
103,968,000  

      
100,877,397  

97.03%  

l. Pengelolaan keuangan negara. 
       

117,190,000  
      

101,504,448  
86.62%  
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

 Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh tahun 2021, 

merupakan bentuk perwujudan pertangguangjawaban yang berfungsi sebagai alat 

penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi, misi dan 

sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 

sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan 

tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output) kegiatan selama periode 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 2021. Pada tahun 2021 ini anggaran berjumlah 

Rp.17.110.291.000 dengan realisasi Rp. 16.479.353.462,- (96,31%). 

Secara umum, persentase tingkat pencapaian target kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banda Aceh tahun 2021 sebesar 103,95%. Apabila dibandingkan 

dengan kinerja KKP Kelas II Banda Aceh pada tahun 2020 persentase pencapaian 

target sebesar 121,09% menunjukkan adanya penurunan persentase pencapaian target. 

Ini disebabkan karena ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yang 

ditetapkan, yaitu indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, 6 indikator dapat dilaksanakan dan 

mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator yang tidak mencapai 

target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: 

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

kekarantinaan kesehatan dengan target 1.092.667 dan realisasi 1.307.974; 

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

angkut, barang dan lingkungan dengan target 95% dan realisasi 99,95%; 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 90% dan 

realisasi 90%; 

4. Nilai kinerja anggaran dengan target 83 dan realisasi 85,65; 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 93 dan realisasi 97,52; 

6. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 75 dan realisasi 78,16; 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 80% dan 

realisasi 72,37%. 

Secara umum terdapat kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran 

tahun 2021 diantaranya beberapa kebijakan revisi anggaran menjadi anggaran untuk 

penanganan Covid-19, dan penerimaan anggaran dari sumber PNBP yang tidak 
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mencapai target. Namun untuk meningkatkan capaian kinerja, perlu adanya dukungan 

dan peningkatan serta kerja keras dari semua pihak. Sehingga capaian kinerja yang 

masih terdapat kekurangan tersebut dapat diperbaiki dan segala kelemahan dapat 

disempurnakan untuk meningkatkan capaian kinerja. 

Sebagai rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian 

kinerja pada tahun berikutnya, diharapkan para pelaksana program lebih mencurahkan 

konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi rutin, jejaring 

kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari 

alternatif lain yang dapat menunjang upaya tersebut. 

Melalui upaya-upaya tersebut beserta pola pikir dan alur kerja organisasi yang 

efektif dan efisien, diharapkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh 

akan semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan dalam pencapaian 

kinerja ini ditunjang oleh komitmen para pelaksana kegiatan dengan berpegang teguh 

pada prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi dan 

jejaring kerja secara simultan dengan lintas program dan lintas sektor untuk memperkuat 

kemitraan.   

 



Matriks Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  
Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 

 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR  

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 Meningkatnya 

Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu 
Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

Dukungan 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu 
Masuk 
Negara dan 
Wilayah. 

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

6112 1.092.667 1.092.667 1.092.667 1.092.667  

 

 

 

 
2 Persentase 

faktor risiko 
penyakit di 
pintu masuk 
yang 
dikendalikan 
pada orang, 
alat angkut, 
barang dan 
lingkungan. 
  

90 95 97 97 97  

 

 

 

 
3 Indeks 

pengendalian 
faktor risiko di 
pintu masuk 
negara. 
  

85 90 95 95 95  

 

 
2 Meningkatnya 

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

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

4 Nilai kinerja 
anggaran 

80 83 85 85 85  

 
5 Nilai indikator 

kinerja 
pelaksanaan 
anggaran. 
  

80 93 93 93 93  

 

 
6 Kinerja 

implementasi 
WBK Satker. 

70 75 78 78 78  

 

 
7 Persentase 

peningkatan 
kapasitas 
ASN 
sebanyak 20 
JPL. 
  

45 80 80 80 80  

 

 

 
 







Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh

Tahun Anggaran : 2021

Indikator Kinerja

a. Pelayanan publik kepada masyarakat 200,010 orang 200,010 orang 100%

b. Pelayanan publik lainnya 538 layanan 498 layanan 92,56%

c. Sarana bidang kesehatan 18 paket 18 paket 100%

d. Layanan pendidikan dan pelatihan 

internal.
1 orang 1 orang 100%

1 Nilai kinerja anggaran 83 85.65 103.19%

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. 93 97.52 104.86%

Kinerja implementasi WBK Satker. 75 78.16 104.21%

4

a. Koordinasi. 1 layanan 1 layanan 100.00%

b. Layanan perkantoran. 2 layanan 2 layanan 100.00%

c. Layanan perencanaan dan penganggaran 

internal.
1 layanan 1 layanan 100.00%

d. Layanan umum. 1 layanan 1 layanan 100.00%

e. Layanan sarana internal. 1 unit 1 unit 100.00%

f. Layanan SDM. 19 orang 19 orang 100.00%

g. Layanan hukum. 1 layanan 1 layanan 100.00%

h. Layanan organisasi dan tata kelola 

internal.
1 layanan 1 layanan 100.00%

i. Layanan kehumasan dan protokoler. 1 layanan 1 layanan 100.00%

j. Layanan data dan informasi. 1 layanan 1 layanan 100.00%

k. Pemantauan dan evaluasi pelaporan. 27 laporan 27 laporan 100.00%

l. Pengelolaan keuangan negara. 16 laporan 16 laporan 100.00%

Jumlah anggaran tahun 2021 : Rp. 17.110.291.000

Jumlah realisasi anggaran tahun 2021 : Rp. 16.479.353.462

PENGUKURAN KINERJA

100%

2

3

Persentase peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL.

80% 72.37% 90.46%

Meningkatnya Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit.

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

72 72

Rincian Klasifikasi Output:

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 

pintu masuk negara.

90% 90% 100%

Klasifikasi Rincian Output:

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan.

1,092,667 1,307,974 119.70%

2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu 

masuk yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan.

95% 99,95% 105.21%

Meningkatnya Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan 

Wilayah.

Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit

Kegiatan:

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan Wilayah

200,567 200,527 99.98%

Sasaran Program Kegiatan/Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi

Persentase 

Pencapaian 

Target

KKP Kelas II Banda Aceh
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