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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah

dan rahmat-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas ll Jayapura tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan salah satu amanat rakyat yang dibebankan

kepada instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya. Pertanggung jawaban ini meliputi seluruh pertanggung

jawaban terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi

terkait dengan berakhimya tahun anggaran 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

ll Jayapura 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kinerja Tahun

2021 dimanaTanun 2021 merupakan tahun Kedua dari RAK 2020 - 2024. Laporan

Kinerja sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk cegah tangkal

penyakit di pintu masuk negara yang berisi capaian program dan kegiatan KKP

Kelas ll Jayapura.

Diharapkan laporan ini bisa memberikan informasi secara utuh kepada semua

pihak yang berkepentingan mengenai pencapaian kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura pada tahun 2021, Saran dan masukan positif dari

semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang sangat

diharapkan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkonstribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura Tahun 2021 ini.

G Januari 2022
as ll Jayapura

M. Pical, SKM,.M.Kes
NlP. 1 96408041 989031002
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Laporan kinerla merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Laporan kinerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2020 disusun berdasarkan rencana

aksi kegiatan (RAK) 2020 - 2024 yang merupakan turunan dari rencana aksi

program (RAP) Direhorat Jenderal Penccgahan dan Pengendalian Penyakit dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2O2O - 2O24.

Secara garis besar kegiatan dalam indikator kinerja yang ditetapkan terdapat

dalam dua kegiatan utama pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk masuk negara dan wilayah

2. Dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

lndikator kinerja instansi pemerintah Kantor Kesehalan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura tahun 202'l yang ditetapkan terdiri dari 7 (tujuh) indikator dari tujuh

indikator tersebut terdapat 4 (empat) indikator yang melebihi taiget yaitu jumlah

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekaranunaan kesehatan, pers€ntase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, indeks pengendalian

fahor risiko di pintu masuk negara dan kineria implementasi WBK satker. Tetapi

terdapat juga 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yaitu nilai kinerja

anggaran, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan persentase peningkatan

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. Tidak tercapainya tiga indikator kinerja tersebut

bukan berarti menggambarkan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan selama

kurun waktu 1 tahun, tetapi menjadi acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan

di tahun berikutnya. Adapun ke tujuh indikator kinefia tersebut terdiri dari :

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

kekarantinaan kesehatan jumlah realisasi '1.294.591 dari target 1 .081 .637

sertifikat dengan capaian kinerja sebesar 120%.

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

alat angkut, barang dan lingkungan jumlah realisasi 100% dari target 95%

dengan capaian kinerja sebesar 105%.

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara jumlah realisasi 96%

dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 107%.

4. Nilai kinerja anggaran jumlah realisasi 64,93 dari target 83 dengan capaian

kinerja sebesar 78%.
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5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran jumlah realisasi 84,55 dari target

93 dengan capaian kinerja sebesar 9'1%.

6. Kinerja implementasi WBK satker jumlah realisasi 75,29 dan target 75 dengan

capaian kineria sebesar 100%.

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL jumlah realiasi 34%

dari target 60% dengan capaian kinerja sebesar 57%.

Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu

masuk negara dikembangkan melalui dua kegiatan yaitu dukungan pelayanan di

pintu masuk negara dan wilayah serta dukungan manajemen dilaksanakan dengan

strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Melengkapi sarana dan prasarana.

3. Memperbaiki Manajemen Program.

4. MengefeKifkan Surveilans Epidemiologi.

5. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Pelabuhan.

6. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan.

7. Meningkatkan Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan.

8. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja.

9. MelaksanakanPromosiKesehatan.

10. Memperkuat lnstalasi.

11. Melaksanakan Kajian.

'12. Penerapan Prosedur Kerja sesuai SOP.

13. Kemitraan dengan Lintas Sektor, maupun Perguruan Tinggi.

14. Bekerlasama dengan lnstansi lain.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan capaian kinerja

keuangan, yaitu: 't ) Realisasi PNBP sebesar 45,44o/o alau Rp 204.495.000,- dari

target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 450.000.000 2) Realisasi penyerapan

anggaran KKP Kelas ll Jayapura sebesar Rp.14.553.880.31 8,- (86,69%) dari pagu

sebesar Rp.16.788.698.000,-. Selama tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kali revisi

anggaran, revisi anggaran pertama pada bulan Aprit dari anggaran awal Rp.

13.598.750.000,- direvisi menjadi Rp. 15.595.000.000,-, revisi anggaran kedua pada

bulan Juni merupakan revisi penambahan anggaran menjadi Rp. 17.'154.520.000,-,

revisi anggaran ketiga pada bulan Oktober berubah menjadi Rp. 16.788.698.000,-

revisi ketiga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan efisiensi anggaran kementenan

kesehatan tahap ke 5 tahun anggaran 2021.

t
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Dalam pencapaian kinerja lahun 2021 KKP Kelas ll Jayapura memiliki

beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, penolakan masyarakat untuk divaksin

karena adanya keraguan terhadap keamanan vaksin, alasan adat dan agama

menjadi salah satu faktor tidak tercapainya indikator ini.

2. Dukungan prasarana dan SDM oleh penyedia fasilitas di pintu masuk masih

minim untuk pengawasan lalu lintas orang melalui pemeriksaan dokumen

kesehatan dan suhu tubuh bagi pelaku perialanan (Angkasapura dan Pelindo).

3. Pada pemeriksaan lingkungan pemeriksaan lingkungan masih terdapat TPM

(Tempat Pengelola Makanan) yang tidak memenuhi syarat laik hygleni sanitasi.

4. Pada pemeriksaan lingkungan, pengawasan tempat-tempat umum (TTU)

beberapa kelengkapan fasilitas sanitasi khususnya yang berhubungan dengan

protokol Covid-19 tidak konsisten disediakan oleh Angkasapura dan PT.

Pelindo.

5. Dalam kegiatan PRL terutama pengamatan veKor masih kurangnya sarana

seperti mikroskop dan kurangnya SDM entomolog di wilayah kerja KKP

Jayapura.

6. Realisasi anggaran yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap nilai

kinerja dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

7. Dalam pelaksanaan imdementasi kinerja satker WBK, masih terdapat

kelompok kerja mendapatkan nilai yang rendah dari persentase syarat minimal,

yaitu pokja penataan tata laksana yang mana fungsi dari kelompok kerla ini

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efeKivitas system dan proses kerja

yang jelas, eflsien, efehif dan terukur.

8. Dalam persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 JPL, masih

kurangnya desiminasi informasi kepada seluruh pegawai dalam hal mengikuti

short course, pelatihan, seminar, eJeaming webinar yang dilaksanakan dikantor

maupun diluar kantor yang berguna untuk peningkatan kapasitas SDM.

IV
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BAB t

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko terhadap

transmisr penyakit, menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau

penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut

adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif

dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan

kerja sama intemasional, serta meningkatnya aktivitas di pelabuhan, bandar udara,

dan pos lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial

wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang meresahkan dunia.

Sejak awal tahun 2020 sampai saat ini lndonesia masih dalam situasi pandemi

Covid-19. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan deh WHO sebagai

global pandemrb dan di lndonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam, yang tidak

hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup

besar. Peningkatan .jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke

berbagai negara dalam waKu singkat. Sampai dengan tanggal 18 Januan 2022,

kasus Covid-19 yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan 4.272.421 kasus

konfirmasi dengan 144.174 kematian (Case Fatality Rate/CFR 3,4%).

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor pembangunan, perekonomian,

penyelenggaran pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan lainnya. Selama masa

pandemi sistem kesehatan dituntut agar tetap menjaga keseimbangan antara

pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan layanan kesehatan

esensial, bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga terhadap

sistem keuangan yang dituniukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi

nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan

pembiayaan. Menghadapi masalah tersebut, pemerintah melakukan penyelamalan

kesehatan dah perekonomian nasional dengan mengambil strategi kebijakan

pemulihan ekonomi nasional (PEN). Meskipun dalam masa pandemi Covid-19

instansi pemerintah tetap dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehingga

tetap menunjukkan kinerja yang baik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

I
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pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan terukur dengan sasaran/ target kineria yang telah ditetapkan melalui

perencanaan strategis.

Kegiatan evaluasi terkait penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

substansinya adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan

dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

teruujudnya organisasi yang akuntabel. Pimpinan satuan kerja menyusun dan

menyampaikan laporan kineria kepada pimpinan unit kerja didasarkan pada perjanjian

kinerja yang disepakati sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah

(RAK).

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik lndonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kineria dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi

semua rangkaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun

anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program

yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan

dalam menyusun langkah - langkah pada tahun berikuhya.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu komponen

dalam Sistem Akuntabilitras Kinerla lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang

untuk mencapai tujuan manajemen kineria yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan

pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan

peningkatan kinerla instansi pemerintah. Keberhasilan pencapaian sasaran/ target

kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yailu

ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program atau indikator keluaran (output) yaitu ukuran barang atau iasa yang

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebi.lakan. Sasaran/ target kinerja instansi yang tertera dalam

perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi

dan seluruh staf/ anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan

organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena

dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih

tentang hasil+asil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka

wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai

acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa

2
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yang ingin diubah. Penjabaran renstra secara tahunan tertera dalam dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci,

RKT merupakan satu media yang akan menghubungkan antara renstra atau dokumen

perencanaan kinerja jangka menengah dengan kebutuhan anggaran yang dipedukan

untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum

ada alokasi anggaran. Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi dasar

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pemyataan

komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau

instansi kepada atasannya langsung. PK disusun setelah ada alokasi anggaran.

Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh)

indikator kinerja yang akan dicapai selama satu tahun. Adapun PK Kanlor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2O21 dititik beratkan pada jumlah pemeriksaan

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

persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat

angkut, barang dan lingkungan, indeks pengendalian fahor risiko di pintu masuk

negara, nilai kinerja anggaran, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kinerja

implementasi WBK satker dan persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20

JPL.

LAKIP 2021 disusun dengan mengacu pada Permenkas 33 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Kesehatan Pelabuhan. Peraturan menteri

kesehatan republik lndonesia nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis

kementerian kesehatan tahun 2O2O-2O24 (Renstra), Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi No. 23 Tahun 20'14

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw

Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. lsi laporan meliputi uraian pelaksanaan

kegiatani kebijakan selama tahun 2O21 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan

sasaran organisasi sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan Rl.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura 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. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

menyelenggarakan fungsi :

'1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faKor risiko kesehatan pada

alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

3



3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada

alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

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

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan

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

kesehatan

9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
'10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan

kesehatan

1 1. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

C. STRUKTURORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2O21 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura

termasuk dalam klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll adalah sebagai

berikut :

Gambar 1.

Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

Tahun 2021

STR.fIKTIJR. OR,GANISASI
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D, SUMBERDAYAMANUSIA

Jumlah sumber daya manusia yang dimilaki Kantor Kesehatan Pelabuhan

Jayapura pada tahun 2020 adalah 82 orang.

L Distribusi Pegawai ilenurut Jenis Kepegawaian

Grafik l.
Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian
Kantor Kesehatan Pelabuan Kelas ll Jayapura

Tahun 2021
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Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura dari 43 orang PNS, terbagi 26 orang

adalah perempuan dan 17 orang adalah laki-laki, sedangkan dari total 39 orang

PPNPNS terbagi 11 orang perempuan dan 28 orang laki{aki. Secara keseluruhan

jumlah pegawai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura lebih banyak berjenis

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 45 orang sedangkan perempuan sebanyak 37

orang.

5

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil

dan 39 orang tenaga PPNPNS.

2. Dlstrlbusl Pegawal Berdasarkan Jenls Kelamln,

Grafik 2.
Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Kantor Kesehatan Pelabuan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021
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3. Sebaran Pegawai berdasarkan Wilayah Kerla

Grafik 3.
Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Penempatan

Kantor Kesehatan Pelabuan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pegawai terbanyak yaitu di kantor

induk atau pelabuhan Jayapura, sedangkan di wilayah kerja Bandara Sentani,

PLBDN Skouw, Pelabuhan Sarmi dan Bandara Wamena, penempatan pegawai

sesuai volume pekerjaan di masing - masing wilayah keria, di setiap wilayah kerja

terdiri dari tenaga epidemiolog, sanitarian atau entomolog dan perawat atau

doKer.

4. Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Graftk 4.
Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

Iahun 2021

Berdasarkan graflk diatas dapat dilihat pegawai dengan latar pendidikan

terbanyak yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat Epidemiologi dan Sarjana

Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkr:ngan. Untuk pasca sarjana kesehatan

sebanyak 3 orang.dan pasca sarjana menajeman ekonomi sebanyak 1 orang.
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5. Distribusi Pegawai Menurut Pangkat Golongan

Grafik 5.
Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas pegawai menurut pangkat golongan terbanyak

yailu pangkat golongan lll?a (Penata Muda) sebanyak I orang, lll/b (Penata

Muda Tk.l) sebanyak I orang dan golongan lll/c (Penata) sebanyak I orang.

6. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Grafik 6,
Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari 3
jabatan yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional tertenti dan jabatan fungsional

umum, dengan jabatan fungsional umum terbanyak dengan jumlah 28 orang.

Jumlah jabatan fungsional tertentu bertambah dari tahun lalu yang berjumlah 4

orang menjadi 13 orang di tahun ini, hal ini dikarenakan adanya
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penyenderhanaan birokrasi sehingga yang dulunya peiabat struKural di seksi

berubah menjadi jabatang fungsional umum sebanyak 3 orang dan adanya

pengangkatan jabatan fungsional melalui .jalur inpasing sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Permenkes No.33 Tahun 2O21 Kanlor Kesehatan pelabuhan terdiri

dari 2 jabatan struktural yaitu Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Adsminitrasi

Umum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura sebagai berikut :

. Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum termasuk latar belakang,

tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika

penulisan.

. Bab ll (Perencanaan dan Perjanjian Knerja\

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanlian kinerla lahun 2021, menjelaskan

tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas ll Jayapura serta kebuakan dan program beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2O21.

. Bab lll (Akuntabilitas Knerja)

Menlelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 202'1,

meliputi analisis akuntabilitas kineria dan realisasi anggaran serta efisiensi sumber

daya baik anggaran dan manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian

kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura selama Tahun 2021 .

. Bab lV (Penutup)

Berisi kesimpulan alas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021.

8
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJAI{JIAN KINERJA

Perencanaan kineria merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran

strategis. Dalam rencana kineria Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura Tahun

202'1, lelah disusun draft indikator kinerja dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang ingin

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kefla penerima tanggung jawab dengan

pihak yang memberi tanggung jawab. Pe{anjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja

yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasannya.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan suatu proses penetapan tahunan indikator

kinerja sesuai program serta kebiiakan dan sasaran yang ditetapkan dalam suatu aksi

program. Pernyataan penetapan kineria merupakan suatu pemyataan kesanggupan

dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah terhadap atasan langsungnya

guna mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani

penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura,

pemberi amanah yaitu DireKur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kementerian Kesehatan Rl sebagai atasan langsungnya untuk persetujuan atas

target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Rencana kinerja tahunan (RKT) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura tahun 2021 disusun berdasarkan rencana aksi kegiatan (RAK) Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2020 - 2024 yang merupakan turunan

dari rencana aksi program (RAP) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan

dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang akan dicapai selama satu tahun. Adapun PK

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun 2021 dititik beratkan pada

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

kekarantinaan kesehatan, persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, indeks pengendalian

faktor risiko di pintu masuk negara, nilai kinerja anggaran, nilai indikator kinerja

pelaksanaan anggaran, kinerja implementasi WBK satker dan persentase

peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

Adapun target indikator kinerja tahun 2O21 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

ll Jayapura adalah sebagai berikut :

I
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Tabel 1.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET
2021

(1) (21 (s) (41 (s)

I Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan
Wilayah

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

1.081.637

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

95%

lndeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu
masuk negara

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

4 oo

5 Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

6 75

7
Persentase Peningkatan kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL 60%

10

Jumlah anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura pada tahun 2021 :

1 . Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.

5.778.453.000.-

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Rp. 1 1 .010.245.000.-

Total anggaran akhir tahun 2021 sebanyak Rp. 16.788.698.000,- dan terdapat

3 (tiga) kali revisi anggaran, revisi anggaran pertama pada bulan April dari anggaran

awal Rp. 13.598.750.000,- direvisi menjadi Rp. 15.595.000.000,-, ini merupakan revisi

penambahan anggaran pada layanan sarana intemal, layanan SDM, layanan data

dan informasi serta sarana bidang kesehatan (Tagging PEN). Revisi anggaran kedua

pada bulan Juni merupakan revisi penambahan anggaran menjadi Rp.

1 7.1 54.520.000,-, revisi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional

pelaksanaan penanggulangan pandemi mvid-19 Oagging PEN) dan pemenuhan

kebutuhan operasional vaksinasi covid-19 (Tagging PEN). Revisi anggaran ketiga

pada bulan Oktober berubah menjadi Rp. 16.788.698.000,- revisi dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan efisiensi anggaran kementerian kesehatan tahap ke 5 tahun

anggaran 2021. Realisasi PNBP sebesar 45,441o alau Rp 204.495.000,- dari target

penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 450.000.000,-.

J 90%

Nilai kinerja anggaEn

93

Kinerja implementasi WBK satker
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B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja merupakan dokumen pemyataan

kineria/kesepakatan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura kepada

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Rl untuk

mewujudkan target-target kinerja sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura pada Tahun 2021. Penelapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Jayapura disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Jayapura Tahun 2O204024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan diangga*an dalam DIPA dan RKA-KL Tahun

2O21. Pene+apan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura Tahun 2021 telah

disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura pada awal tahun 202'l setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Desember 2020.

Terdapat 2 (dua) kali revisi perjanjian kinerja pada tahun 2021 pada bulan September

dan Desember. Revisi PK bulan September merupakan revisi target indikator nomor 1

dan indikator nomor 7 serta revasi penambahan anggaran. Revisi PK bulan Desember

merupakan revisi efisiensi pengurangan anggaran. Target-target kinerja sasaran

program yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2O21 , adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja (PK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

NO SASARAN NO INDIKATOR

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan
Wilayah

1.081 .637

2 95%

3

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

4 Nilai kineqa anggaran 83

5 Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93

6 Kinerja implementasi WBK satker

7
Persentase Peningkatan kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL

60%

11

TARGET
2021

(s)

1

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

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

lndeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu
masuk negara 90%
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan hasil dari kegiatan manajerial yang bisa terukur.

Pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standart, rencana, atau target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dipedukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi

atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2021. Pengukuran kinerja

kegiatan diperoleh melalui penghitungan jumlah pencapaian rencana tingkat capaian

(target) setiap indikator kinerla, baik input maupun output, yaitu membandingkan data

rencana tingkat capaian (target) dengan data realisasi, baik jumlah anggaran maupun

jumlah satuannya. Sedangkan pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui survei

dan biasanya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu yang disesuaikan dengan

jenis penyakit serta perkiraan waktu keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam dokumen Perianjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura

T ahun 2021, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu terkendalinya seluruh kondisi

potensial sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit

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

lintas batas darat dengan 7 indikator kinerja. Dibawah ini akan disampaikan hasil

pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.
Capaian Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

NO SASARAN NO
TARGET

20?1
REAUSASI

2021
(1) (2) (3) (41 (5) (6)

1 Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk
Negara dan
Wilayah

1

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

1.08 1 .637 1.294.551

2

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

95% 100%

3
lndeks Pengendalian Faktor Risiko
di pintu masuk negara

90%

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

4 Nilai kineria anqqaran oa 64,93

5
Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan
Anqqalan 93 84,55

6 Kineria implementasi WBK satker 75 75,29

7
Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

60% 35o/"

t2

INOIKATOR

96%



B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

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

standart kekarantinaan kesehatan

a. Pengertian

lndikator persentase angka keberhasilan pemeriksaan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan sesuai standart karantina kesehatan.

b. Definisi Operasiona!

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

yang dilakukan di antara semua pemeriksaan orang alat angkut, barang dan

lingkungan.

c. Rumus/ Cara perhitungan

Jumlah pemeriksaan penalisan orang, alat angkut, barang
dan lin kun an dilakukann x 10O%

Jumlah semua pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

Ir-919-Ls- anti

d. Capaian lndikator

1) Perbandingan target dan realisasi kineria tahun 2021

Cara hitung kinerja : Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan yang dilakukan dibagi Jumlah semua pemeriksaan

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

Rumus :

Jumlah pemeriksaan penafisan ora
dan lin kun n

ng, alat angkut, barang
dilakukann

x 100%
Jumlah semua pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

1-294-591
x l OOo/. : 12oo/o

1-Oa1-591

Akuntabilltas Kinerja :

x l Doo/o
Targel lhdlkator

'1.294-591

1.OA1.591

L-----------------------

Realisasa lndikator
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Target : 95%

Realisasi : 120%

Capaian Kineria :



Capaian indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2021 dari

target 'l .081 .637 dan realisasi 1 .294.591 dengan capaian kinerja 120%.

Tabel 4.
Distribusi capaian indikatorjumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2021

2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun

2021

Tabel 5.
Distibusi perbandingan capaian.iumlah pemeriksaan penafisan orang,

alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO INDIKATOR SATKER
TARGET REALISASI

CAPAIAN

P/"1

(1) (21 (3) (4) (5)

1

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

1.081.637 L294.591 120 %

NO
INDIKATOR

SATKER

REALISASI
TAHUN

2020

REALISASI
TAHUN

2021

ANALISIS PERBANDINGAN
KINERJA

o) (3) (4) (5)

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

't4.714
(,101%)

1.294.591
(120o/o)

Terjadi peningkatan realisasi
dari lahun 202'l dibandingkan
dengan tahun 2020 dikarenakan
pada target kinerja tahun 2021
pada indikator jumlah
pemeriksaan orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
ditambahkan dengan data

iumlah penumpang, crew
pesawat dan awak kapal yang
datang dan berangkat.
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Grafik 7.
Distibusi perbandingan capaian iumlah pemeriksaan penafisan orang,

alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2020 dan Tahun 2021

1.292t.591

1.041.637

7.4-6?4 ,4.714

"1o"r. r..tt -t 
trhsn2o2a

Target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 1.081.637, realisasi

sebesar 1.294.591 dengan capaian kineia 12Uyo. Adapun pada tahun 2020

realisasi jumlah pemeriksaan/penapisan pada orang, barang, alat angkut dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan sebesar 14.714 dan target '14.634

dengan capaian kinerja 101%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi

peningkatan realisasi yaitu sebesar 19%. Terjadi peningkatan realisasi dari

lahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan pada target

kinerja tahun 2021 pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut,

barang dan lingkungan ditambahkan dengan data jumlah penumpang, crew

pesawat dan awak kapal yang datang dan berangkat.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan satker

sejenis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis,membandingkan dengan

satker KKP Kelas ll Pontianak. Dipilih KKP Pontianak sebagai pembanding

karena merupakan salah satu KKP di lndonesia yang kelas ll dan memiliki

pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara dan PLBN sehingga

kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapai memiliki kecenderungan

yang sama.

Capaian kineria KKP Pontianak Tahun 2021 untuk indikator jumlah

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan adalah sebesar 271,13% capaian tersebut lebih

tinggi jika dibandingkan dengan capaian kineria KKP Jayapura yaitu sebesar

120%.

15



. Tabel 5.
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

KKP Kelas ll Jayapura dengan KKP Kelas ll Pontianak
Tahun 202'l

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator

persentase Jumlah pemeriksaah orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan melalui kegiatan

antara lain :

'l ) Pemeriksaan Orang yang meliputi :

a) Pengawasan terhadap penumpang dan awak kapal yang datang dan

berangkat, penumpang dan crew pesawat yang datang dan berangkat

dengan melakukan validasi dokumen perialanan.

b) Melakukan skrining HlV, Sipilis, TB dan malaria kepada karyawan TPM

di area pelabuhan Jayapura.

c) Migrasi Malaria terhadap kontingen PON XX dan PEPARNAS XIV di

bandara Sentani dan PAMTAS RI-PNG di Pelabuhan Jayapura.

d) Pemeriksaan orang sakit, ibu hamil, dan bayi yang akan berangkat dan

penerbitan dokumen ijin angkut orang sakit, ijin laik terbang ibu hamil,

ijin laik terbang bayi.

e) Pemeriksaan rapid tes Covid-l9 untuk pelaku perjalanan, masyarakat

pelabuhan, bandara dan perbatasan.

Jumlah pemeriksaan orang selama tahun 2021 ditemukan sebanyak

1.291.917 orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO
INDIKATOR

KINERJA

KKP KELAS II
JAYAPURA

KKP KELAS II
PONTIANAK

ANALISIS

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7)

1

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

'1.081.637 1.2U.591
(105%) 1 .282.140

3.476.205
(271 ,13%l

Pencapaian
realisasi
melebihi
target pada
masing-
masing
satker

t6
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Tabel 7.
Rincian jumlah pemeriksaan/penapisan orang

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

2

3

4

5

b

7

'I Penumpang Kapal Datang

Penumpang Kapal Berangkat

Awak Datang

Awak Berangkat

Penumpang Pesawat Datang

Penumpang Pesawat Berangkat

Crew Datang

Crew Berangkat

15

Pengawasan PMI

Skrining HIV

Sipilis

TB

Malaria

Layanan Poliklinik

Pemeriksaan Rapid Covid-19 untuk pelaku
perjalanan, masyarakat pelabuhan, bandara dan
perbatasan

Vaksinasi16

83.471

42.469

23.279

21.783

506.066

il1.418

20.801

33.331

339

174

174

170

'1.469

2.803

7.133

1.291.9',t7

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

I
I
10

11

'12

13

14

7 .037 Orang

Orang

TOTAL

2) Pemeriksaan Alat Angkut

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator pemeriksaan alat

angkut sesuai standar karantina, yaitu dengan melakukan pemeiksaan kapal

datang dan berangkat. Pemeriksaan kapal datang dilakukan bila kapal

tersebut datang dari daerah terjangkit atau negara terjangkit dengan

diterbitkan dokumen freo partique (COP) bila kapal dinyatakan bebas

karantina dan, pemeriksaan kapal berangkat dilakukan pada semua kapal

yang akan berangkat dengan diterbitkan surat ijin berlayar (PHOC), bila tidak

ditemukan faktor risiko. Penerbitan dokumen SSCEC dilakukan saat masa

berlaku dokumen SSCEC telah berakhir, sebelum penerbitan SSCEC pada

kapal dilakukan pemeriksaan sanitasi dan vektor, setelah kapal dinyatakan

sehat kemudian diterbitkan SSCEC. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar

karantina pada tahun ini menghasilkan sebanyak 1.462 sertifikat, dengan

t7

LAPORAN KINERIA TAHI]'I{ 2021 KKP KELAS tr JAYAPTJRA

I

l-l

l
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rincian PHQC sebanyak 827 sertifikat, COP sebanyak 591 sertifikat dan

SSCEC sebanyak 44 sertifikat.

3) Pemeriksaan Barang

Pemeriksaan barang merupakan pengawasan ienazah dan bila tidak

ditemukan faktor risiko pada barang fienazah) maka diterbitkan surat ijin

angkut jenazah. Jumlah jenazah yang diperiksa dan penerbitan surat ijin

angkut jenazah pada tahun ini sebanyak 587 sertifikat.

4) Pemeriksaan Lingkungan

Pemeriksaan lingkungan merupakan jumlah seluruh tempat pengelola

makanan (TPM) dan tempat-tempat umum (TTU) di semua wilayah Kantor

Kesehatan Pelabuhan Jayapura yang diperiksa. Jumlah TPM dan TTU yang

diperiksa pada tahun ini adalah sebanyak 625 tempat.

Dokumentasi pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

sesuai standar karantina

Pemeriksaan slcining pada penumpang di Bandara dan

l. l

Ketiatan Vaksinasi Covid-19 di Bandara Sentani dan PLBDN Skouw

LAPORAN IONERJA TAHI,JN 2021 KKP KELAS II JAYAPT'RA
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Pemerikeaan Skining Malaria pada PAMTAS di PLBDN Skouw
dan Pelabuhan |ayapura

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dianggap berhasil karena

melebihi target yang ditetapkan. Adapun keberhasilan pelaksanaan indikator ini

dikarenakan :

1 ) Peningkatan jumlah lalu lintas penumpang, crew pesawat datang dan

berangkat karena adanya perhelatan PON XX, PEPARNAS XVI Tahun

2021 di Papua (Jayapura) dan peningkatan arus mudik NATARU.

2) Pelintas yang masuk ke lndonesia melalui PLBDN Skouw pada umumnya

adalah PMI yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi

Papua dan telah selesai masa kontraknya di PNG dan WNA dalam hal ini

adalah pejabat kenegaraan yang melaksanakan tugas di lndonesia.

3) Bulan Desember dilaksanakan migrasl malaria pada Pamtas Perbatasan

RFPNG yang telah selesai masa tugasnya dilaksanakan di Pelabuhan

Jayapura.

4) Sudah semua wilayah kerja KKP Jayapura melaksanakan pengawasan

TTU dan TPM di wilayah perimeter dan buffer

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

1) Masih ditemukan surat antigen palsu yang dibawa oleh penumpang.

2) Terdapat penumpang kapal yang naik tanpa membawa dokumen

pemeriksaan covid-1 9.

3) Terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan setiap bulannya

dikarenakan terbatasnya SDM.

4) lnformasi terkait kedatangan atau keberangkatan alat angkut kapal yang

tidak sesuai jadwal

5) Masih banyak orang yang tidak mau divaksin Covid-19 akibat kurangnya

pemahaman tentang pentingnya vaksin covid.

L9
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h. Pemecahan Masalah

1 ) Melakukan Koordinasi dengan stake holder terkait untuk meminimalkan

peredaran surat antigen palsu di kalangan masyarakat.

2) Melakukan sosialisasi terkait aturan pelaku perjalanan kepada agen

3) Melakukan koordinasi internal dan ekstemal, mengatur kembali jadwal

kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

4) Melakukan sosialisasi pentingnya vaksin covid

5) Agen pelayaran wajib memberi update informasi bila ada perubahan jadwal

dan penggantian awak kapal.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

1) Anggaran

lndikator jumlah pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut, barang

dan lingkungan sesuai standar karantina tercapai 1.294.591 orang/sertifikat

dengan capaian kinerla '1200/. dengan angaran sebesar Rp.2.397.448.920,-.

dari total pagu Rp.3.614.551.000,- sehingga terdapat efisiensi 0,45%.

Terdapat beberapa anggaran untuk mendukung indikator tersebut, tidak

dapat terealisasi secara maksimal salah satunya pada output pelayanan

kesehatan haji dan pelayanan kesehatan di Pelabuhan/ bandara/ PLBDN

(PEN).

2) Sumber Daya Manusia

20
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Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang

berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah epidemiolog,

sanitarian, entomolog, dokter, pemwat, pranata laboratorium, tenaga supir

dan dibantu dengan tenaga perbantuan yang direkrut untuk menopang tugas

KKP Jayapura saat pandemi Covid-19.



2. Persentase faktor risiko penyakit dlpintu masuk yang dlkendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Pengertian

lndikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

c. Rumus/ Cara perhitungan
r-------------------
i Jumlah faktor rlsiko yang dikondalikan pada orang, alat I
i angkul, tarang dan lingkungan i

i
i Jurnlah faktor risiko yang ditemukan pada pern€riksaan I

L-----------::::c:-1i-'-3r?r"-':-!-'-ri:9-1-1r-l':?1y::-T- ----------!

d. Capaian lndikator

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

221

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 95%

Realisasi : 100%

Capaian Kinerja
Realisasi lndikator

x 1OO"/o
Targ et lndikator

100./-

950/o

Cara hitung kinerja: Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang,

alat angkut barang dan lingkungan dibagi Jumlah faKor risiko yang

ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

dikali 100%.

Rumus :

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

x 100 0/"

Jurnlah faklor risiko yang ditornukan pada pem€riksaan
orang, alat angkut, barang dan lingkungan

2t

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 KKP KELAS tr JAYAPI,'RA

b. Definisi Operasional

Fakor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan

orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun sesuai hasil

temuan indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

sesuai standar kekarantinaan kesehatan.

x ,lOO : 1OO'/-
221

x 1OO : 1O57o



Capaian indikator persentase fakor risiko yang dikendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2021 dari target 95%

dan realisasi 100% dengan capaian 105%.

Tabel 8.
Distribusi capaian indikator faktor risiko yang dikendalikan pada orang,

alat angkut, barang dan lingkungan
KKP Kelas ll Jayapura

fahun 2021

NO
202',1

TARGET REALISASI CAPATAN (%)

(1) l2l (3) (4) (s)

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

9SYo 100% 105%

2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021

Tabel 9.
Distibusi perbandingan capaian kineria indikator faktor risiko yang dikendalikan

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO
INDIKATOR

SATKER

REALISASI
TAHUN

2020

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA
(1) (21 (3) (4) (5)

1 Persentasa fakor
risiko yang
dikendalikan pada
orang, alat angkut,

barang dan
lingkungan

99% 't00% Pencapaian satker tahun
2021 largel g0% dan
realiasi 99%.
Perbandingan capaian
kinerla tahun 2021
sebesar 105% lebih kecil
bila dibandingkan dengan
tahun 2020 sebesar
110Yo, karcna penetapan
target di tahun 2021 lebih
besar. Bila dilihat secara
realisasi indikator tahun
2021 lebih tinggi yaitu
100%.
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REALISASI
TAHUN

2021
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Graflk 8.
Data Perbandingan indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan lingkungan
antara target dan realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

KKP Kelas ll Jayapura

102%

1Wo
9a%

96%

94%

92%

9VA

88%

86%

u%
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TarSet

Realis.si

T.hun 20m

9t*
91tX

Tahln 2021

9sx
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Target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 95%, realisasi sebesar

100% dengan capaian kineria '105%. Adapun pada tahun 2020 realisasi

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

dan lingkungan sebesar 99% dari target 90% dengan capaian kinerja 110%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 tefladi peningkatan realisasi yaitu

sebesar 1% tetapi capaian kinerjanya terjadi penurunan 5% dikarenakan

penetapan target tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan target

jangka menengah lahun 2O2G2024

Realisasi indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada

orang, barang, alat angkut dan lingkungan pada tahun 2021, sebesar

105%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2021)

sebesar 89%. Sejauh ini jika dilihat capaian sampai dengan tahun 2021,

kinerja KKP Kelas ll Jayapura masih on the track dalam mencapai target

kinerja jangka menengah, hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2O2O sld

2O2'l @paian kinerja KKP Kelas ll Jayapura selalu melampaui target.
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Graflk 9.
Data Perbandingan indikator persentase faKor risiko yang dikendalikan pada

orang, alat angkut, barang dan lingkungan
antara realisasi KKP Jayapura dengan RPJMN Tahun 202G2024

KKP Kelas ll Jayapura

105%

tora

95%

*%

a5%

80%

Tsoa

7oo.A
97%

93%

m23 2024

r R..lird XKP.bydgur.

4) Perbandingan realisasi kinerla dan capaian kinerja tahun 2021 dengan satker

seienis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis, membandingkan dengan

satker KKP Kelas ll Pontianak. Dipilih KKP Pontianak sebagai pembanding

karena merupakan salah satu Kanlor Kesehatan Pelabuhan di lndonesia

yang kelas ll dan memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan,

bandara dan PLBN sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang

dihadapai memiliki kecenderungan yang sama.

Capaian kinerja KKP Pontianak Tahun 2021 untuk indikator faKor risiko

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

sebesar 271,13% capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan

capaian kinerja KKP Jayapura yaitu sebesar 120%.

Tabel 10.

Perbandingan Target dan Capaian
Kineda KKP Kelas ll Jayapura dengan KKP Kelas ll Pontianak

Tahun 2021

2020

T.Est nPIrN

2021 2022

Tart€t XKP JataFrra

NO
INDIKATOR

KINERJA

KKP KELAS II
JAYAPURA

KKP KELAS II
PONTIANAK

ANALISIS

TARGET REALISASI REALISASI

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7)

1

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

95v.
100%

(10s%) 95o/o
100%

(10s%)

Pencapaian
realisasi
melebihi target
pada masing-
masing satker
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e, Upaya yang Dilakukan untuk Mencapal lndlkator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator

persentase faKor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan

lingkungan, melalui kegiatan antara lain :

1) Faktor risiko yang dikendalikan pada orang

Faktor risiko yang dikendalikan pada orang selama lahun 2021

ditemukan sebanyak 186 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tlndakan karantina dan isolasi bila ditemukan faKor risiko pada pelaku

perjalanan. Pada bulan Juli ditemukan awak kapal yang reaktif antigen

pada kapal KM. Sabuk Nusantara 8'l (14 orang) dan KM. Sabuk Nusantara

100 (9 Orang), sehingga dilakukan karantina mandiri di atas kapal dan

ditetapkan status dalam karantina. Terhadap awak yang reaktif antigen

dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR.

- Pengawasan pelintas batas di PLBD Skouw, bila ditemukan pelintas batas

dengan hasil antigen dan PCR positif Covid-19 maka dilakukan karantina

pintu masuk di wilayah dan pengawasan oleh tim KKP. Pada bulan Maret

ditemukan 1 (satu) orang PMI yang terkonfirmasi PCR positif dan bulan

Ohober ditemukan 3 (tiga) orang PMI terkonfirmasi PCR positif, terhadap

yang terkonfirmasi positif dilakukan karantina mandiri.

- Melakukan skrining HlV, Sipilis, TB dan Malaria. Jika ditemukan hasil

malaria positif maka diberikan terapi obat dan diberikan notifikasi untuk

daerah tujuan serta dilaporkan pada aplikasi SISMAL. Selama tahun 2021

dari hasil skrining HlV, Sipilis dan TB bdak ditemukan hasil positif/reaktif.

Pada pemeriksaan malaria ditemukan 37 positif malaria pada anggota

PAMTAS perbatasan yang telah selesai tugas di Papua.

- Pemeriksaan Rapid Covid yang reaktif/positif terhadap pelaku perjalanan,

masyarakat pelabuhan, bandara dan perbalasan. Bila ditemukan hasil

positif pada rapid antigen maka dilakukan pemeriksaan PCR dan sampel

akan diteruskan kepada Lltbangkes Papua untuk diperiksa. Selama tahun

2021 ditemukan 91 orang yang reaKif/positif dari pemeriksaan rapid

antigen/antibodi, terhadap yang positif dilakukan pemeriksaan PCR dan

karantina mandiri.

- Melakukan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum dan meningitis

untuk .jamaah umroh. Pada pelaksanaan vaksinasi bila ditemukan calon

sasaran vaksin yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan penundaan

vaksinasi.



2) Fahor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan alat angkut

Pengendalian faktor risiko pada alat angkut dilakukan apabila

ditemukan faktor risiko penyakit berdasarkan hasil pengamatan vekor dan

sanitasi, apabila terdapat kasus suspek berdasarkan hasil surveilans.

Tindakan yang dilakukan bila ditemukan faktor risiko yaitu tindakan

penyehatan pada alat angkut antara lain fumigasi dan disenseksi, serta

dikeluarkan dokumen SSCC.

3) Faktor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan barang

Pemeriksaan dokumen dan standar peti jenazah, jika sesuai standar

diterbitkan surat izin angkut jenazah.

4) Faktor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan lingkungan

Tindakan pemantauan kualitas lingkungan (kebisingan, kualitas udara,

pencahayaan, dan parameter penilaian lainnya). Perhitungan faktor risiko

yang dikendalikan berupa jumlah dalam bentuk rekomendasi atau hasil

pemeriksaan yang dilakukan. Selama tahun 2021 ditemukan 32 tempat

pengelola makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat, terhadap TPM

diberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Dokumentasi faktor risiko yang dikendalikan orang, alat angkut,
barang dan lingkungan

Pengambilan Swab Antigen Awak Kapal di Pelabuhan |ayapura

Pengambilan Swab Antigen Penumpang Kapal Datang di Pelabuhan fayapura
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Pengawasan Karantina Crew dari Luar Neged di Bandara Sentani dan
Pengawasan Karantina PMI yang masuk melalui PLBDN Skouw

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dianggap berhasil

karena melebihi target yang ditetapkan. Adapun keberhasilan pelaksanaan

indikator ini dikarenakan :

1)Dilakukan pemeriksaan terhadap semua alat angkut kapal sehingga kecil

untuk menemukan faKor risiko di atas kapal dan juga dilakukan pemeriksaan

alat angkut pesawat dari daerah terjangkit.

2) Dilakukan skirining di pintu masuk pada penumpang, stakeholder dan

pengguna jasa, terutama skrining Covid-19 sehingga dapat menekan angka

kasus Covid-19 di pintu masuk.

g. Kendala/ilasalah yang Dihadapi

1) Pemeriksaan Orang

- Terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan setiap bulannya

dikarenakan bersamaan dengan kegiatan skrining lainnya.

- Penumpang kapal berangkat tidak semua dapat divalidasi oleh KKP.

- Kurangnya kesadaran pengguna jasa dan stake holder untuk melakukan

screening,

- Pemeriksaan suhu tubuh pelaku perjalanan dan lalu lintas orang tidak

didukung penyedia fasilitas di pintu masuk (Angkasapura dan Pelindo)

2) Pemeriksaan Alat Angkut

- Kurangnya pemahaman agen pelayaran mengenai tupoksi pemeriksaan

alat angkut dalam situasi pandemi Covid-19.

- lnformasi terkait kedatangan atau keberangkatan alat angkut kapal yang

kurang update
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3) Pemeriksaan Barang

- Masyarakat belum paham mengenai syarat-syarat pengurusan surat ijin

angkut jenazah di masa pandemi Covid-19.

4) Pemeriksaan Lingkungan

- Masih terdapat TPM (Tempat Pengelola Makanan) yang tidak memenuhi

syarat.

- Keterbatasan SDM disebabkan karena memaksimalkan pengawasan di

pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan).

h. Pemecahan Masalah

1) Pemeriksaan Orang

- Melakukan koordinasi intemal dan ekstemal, mengatur kembali jadwal

kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

- Melakukan koordinasi dengan stakeholder di Pelabuhan mengenai

sistem pengawasan khususnya pengawasan penumpang kapal

berangkat dan menjadi bahan evaluasi.

2) Pemeriksaan Alat Angkut

- Mensosialisasikan terus menerus dan berkala mehgenai tupoksi KKP

dalam pemeriksaan alat angkut di situasi pandemi Covid-19.

- Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terkait kegiatan yang dilakukan

selama masa pandemi Covid-19 terutama dalam kegiatan di

Pelabuhan/kapal agar kegiatan kedepannya lebih baik dan mencapai

output.

- Agen pelayaran walib memberi update informasi bila ada perubahan

jadwal dan penggantian awak kapal.

3) Pemeriksaan Barang

- Perlu dilakukan sosialiasi/edaraan terkait persyaratan pengurusan surat

ijin angkut jenazah kepada Rumah Sakit dan tukang Pemetian dalam

masa pandemic Covid-l 9.

4) Pemeriksaan Lingkungan

- Diterbitkan rekomendasi untuk TPM yang tidak memenuhi syarat

sehingga menjadi bahan perbaikan untuk TPM tersebut.

- Memaksimalkan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan baik

petugas maupun pengelola TPM dan TTU.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1 ) Anggaran

lndikator pensentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat

angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% orang/sertifikat dengan

za
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capaian kinerja 105% dengan angaran sebesar Rp. 521.372.000,-. dari total

pagu Rp. 539.146.000,- sehingga terdapat efisiensi 0,08%.

2) Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang

berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah epidemiolog,

sanitarian, entomolog, dokter, perawat dan pranata laboratorium.

3. lndeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

a. Pengertian

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans,

karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans,

karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun, dengan cara perhitungan

akumulasi persentase target dan capaian dari parameter berikut ini :

1) Kelengkapan data surveilans

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

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

tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara,

4) lndeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara)

5) Hl perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)

6) Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara)

7) Kepadatankecoarendah (pelabuhan/bandara)

8) Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara)

9) TTU memenuhi syarat (titik)

10) TPM layak higiene (titik)

'1 1) Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)

c. Rumus/ Cara perhitungan

Akumulasi persentase 1 1 paEmeter indeks pengendalian
faktor risiko di pintu masuk negaia x 100 %
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d. Capaian lndikator

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Cara hitung kinerja : Akumulasi persentase 't 1 parameter indeks

pengendalian faktor risiko dibagi dengan 1 1 dikali 100%.

Rumus :

Capaian realisasi indikator persentase indeks pengendalian faktor risiko di

pintu masuk negara di seluruh wilayah kerja KKP Jayapura pada tahun 202'1

sebesar 96% dari target 90%.

Akumulasi persentase I 1 parameter ihdeks pengendalian
faldor risiko dipinlu masuk negara x 100 v"

't 'l

1061
x 1OO : 960/o

11

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 90%

Realisasi : 96%

Capaian Kinerja : Realisasi I nd ikator
x l ooo/o

Target ln d ikator

900/o
x 1OO6/a '1070/-

960/o

Capaian indikator lndeks pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk negara

pada tahun 2021 dad, target 90% dan realisasi 96% dengan capaian 1O7o/".

Tabel 11.
Distribusi Capaian lndikator lndeks Pengendalian FaKor Risiko Di Pintu

Masuk Negara
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2021

INDIKATOR
202',1

TARGET REALISASI CAPATAN (%)

(r) (21 (3) (4) (s)

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

90% 96% 107%
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Tabet 12.

Distibusi perbandingan capaian kinerja indikator faKor risiko yang dikendalikan
pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Grafik 10.
Data Perbandingan indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
antara target dan realisasi

Tahun 2020 danlahun 2021
KKP Kelas ll Jayapura

1.$t%

aa6

607.

4M

20,4

o%

t Ta rget

fl Rea lisasi

Ta hun 2020
a5%

549t

Ta tun 2O21

9elL

96yo

Target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 90%, realisasi sebesar

960/o dengan capaian kinerja 1070/o. Adapun pada tahun 2020 realisasi

persentase indeks pengendalian fasktor risiko di pintu masuk sebesar 54%

dari target 85% dengan capaian kineria 64%. Jika dibandingkan dengan

tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi yaitu sebesar 42%.

NO INDIKATOR SATKER
REALISASI

TAHUN
2021

ANALISIS
PERBANDINGAN

KINERJA
(1) (21 (3) (4) (5)

1 54% Pencapaian satker tahun
2021 target 90% dan
realiasi 96%.
Perbandingan capaian
kinerja tahun 2021

sebesar 96% lebih tinggi
bila dibandingkan dengan
tahun 2020 sebesar 54%,
karena tahun 2021 semua
wilayah kerja berupaya
melakukan pengendalian
faKor risikosesuai target
yang ditetapkan.
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2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinefla tahun 2020 dan tahun

202'l

iD

rE

c
o,

oa.

7

REALISASI
TAHUN

2020

lndeks Pengendalian
Faktor Risiko di Pintu

Masuk Negara

96%



3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan satker

sejenis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis, membandingkan

dengan satker KKP Kelas ll Pontianak. Dipilih KKP Pontianak sebagai

pembanding karena merupakan salah satu KKP di lndonesia yang kelas ll

dan memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara dan PLBN

sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapai memiliki

kecenderungan yang sama.

Capaian kinerja KKP Pontianak Tahun 2021 untuk indikator indeks

pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah sebesar 11'1,1%

capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja KKP

Jayapura yaitu sebesar 107% namun masih melebihi target.

Tabel 13.
Perbandingan Target dan Capaian Kineria KKP Kelas ll Jayapura

dengan KKP Kelas ll Pontianak
Tahun 2021

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai lndikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator

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

lingkungan, melalui kegiatan anlara lain :

1) Kelengkapan data surveilans

Kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap{iap

jabfung (epidemiolog, sanitarian, entomolog) berupa laporan yang dibuat

masing-masing jabfung sampai dengan rekomendasi.

2) Jumlah sinyal SKD/KLB dan bencana yang direspon <24 jam

lnformasi atau sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang ditertma

terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD.

lnfomasi yang diterima bila terdapat surat edaran dari Kementerian

INDIKATOR

KINERJA

KKP KELAS II

JAYAPURA

KKP KELAS II

PONTIANAK ANALISIS

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

(t) (2) (3) (4) (5) (5) (7)

1 lndeks
pengendalian
faktor risiko di

pintu masuk
negara

90% 960/o

(107o/,)
90% 1000k

(111,1yo)
Pencapaian
realisasi
melebihi
target pada
masing-
masing
satker
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3)

4)

5)

6)
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Kesehatan atau Satgas Covid, pada tahun ini sinyal atau informasi yang

diterima antara lain surat edaran Satgas Tahun 2021 tentang protokol

kesehatan perjalanan intemasional pada masa pandemi Covid-19 terkait

ditemukannya varian baru SARS-COV CoY-2 8.1.617.2 (Delta) di lnggiris

dan surat edaran Satgas No.23 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan

perjalanan intemasional pada masa pandemi Covid-19 terkait

ditemukannya varian baru SARS-COV CoV-2 8.1.1529 di Afrika Selatan

(Omicron).

Penyusunan rencana kontigensi

Tidak ada penyusunan rencana kontigensi pada lahun 2021, dari 5 (lima)

wilayah kerja KKP Jayapura hanya kurang 1 (satu) wilayah yang belum

memiliki dokumen Renkon yaitu wilayah bandar udara Wamena.

lndeks pinjal < 1

Adalah Jumlah pinJal Xenopsylla Cheopis dibagi dengan jumlah tikus yang

diperiksa/diidentifikasi. Realisasi lndeks pinjal <1 sebesar 100% , artinya

100% pintu masukArilayah kerja di KKP Jayapura selama tahun 2021

memiliki indeks pinjal <1.

Hi perimeter =0

House lndeks (Hl) adalah persentase rumah atau bangunan yang positif

jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi

dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Realisasi Hl

perimeter = 0 sebesar 80o/o dan target 60%. Nilai realisasi 80% artinya

terdapat 4 dari 5 pintu masuuwilayah kerja yang indeks Hl Perimeter = 0

selama tahun 2021.

Tidak ditemukan larva anopheles

Jumlah kepadatan larva anopheles dihitung berdasarkan jumlah jentiUlarva

tertangkap dibagi dengan jumlah dipper/cidukan yang dilakukan. Realisasi

kepadatan larva anopheles sebesar 60% dari target 100%. Nilai realisasi

60% artinya hanya 3 dari 5 wilayah kerja yang dinyatakan tidak ditemukan

larva anopheles selama tahun 2021 .

Kepadatan kecoa rendah

lndeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa, yang dihitung

berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam

menggunakan perangkap lem (sticky trap). Realisasi kepadatan kecoa

rendah sebesar 60% dari targel 40%. Nilai realisasi 60% artinya terdapat 3

dari 5 wilayah kerja yang angka kepadatan kecoa rendah selama tahun

202',1.

Kepadatan lalat < 2

lndeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi

yang diukur dengan menggunakan flygrill. Dihitung dengan cara melakukan

8)
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Dokumentasi lndeks pengendalian faktor rl3lko dl plntu masuk

kelompok Substansi PRL

Pemasangan & Pemeriksaan Perangkap Tikus, Identifikasi Pinjal & Tikus Tertangkap
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pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada

setiap titik pengamatan. Dari "10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai

tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Realisasi kepadatan lalat

<2 sebesar 100o/o di pintu masuk di wilayah kerja KKP Jayapura selama

tahun 2021.

9) TTU memenuhi syarat

Adalah jumlah Gedung/bangunan perkantoran, dan tempattempat umum

yang memenuhi nilai standar yang dipersyaratkan pada Kepmenkes No.

'1405 tahun 2002 dibagi dengan jumlah seluruh TTU yang diperiksa dikali

'100%. Realisasi TTU memenuhi syarat sebesar 113ok dan target 100%.

Nilai realisasi 113o/o aftinya persentase jumlah TTU yang dinyatakan

memenuhi syarat tercapai lebih banyak dari target yang ditetapkan.

10) TPM Laik Hygiene

Adalah jumlah TPP yang memenuhi nilai standar yang dipersyaratkan

dalam Kepmenkes No. '1098 tahun 2003 untuk Rumah Makan- Restorant

dan Kepmenkes No. 942 tahun 2003 untuk makanan jajanan dibagi dengan

jumlah seluruh TPP/TPM diperiksa dikali 100%. Realisasi TPM laik hygiene

sebesar 124To dari target 89o/o. Nilai realisasi 124o/o artinya persentase

jumlah TPM yang dinyatakan laik hygiene sanitasi tercapai lebih banyak

dari target yang ditetapkan.

'1 1) Kualitas air memenuhi syarat kesehatan

Adalah jumlah TPM yang kualitas airnya memenuhi syarat dibagi dengan

jumlah seluruh TPM diperiksa dikali 100%. Realisasi kualitas air memenuhi

syarat kesehatan sebesar 144o/o dari target 100%. Nilai realisasi 144olo

artinya persentase kualitas air yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan

tercapai lebih banyak dari target yang ditetapkan.
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Pengamatar Larva Anopheles

Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat

Pengambilan Sampel Kualitas Air
Bersih
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Pengamatan dan Pengurdali an Jentik
Aedes Aeglpti

Pengukuran Tingkat Kepadatan Kecoa

Pengawasan Sanitasi TPP/TPM
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f, Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada indikator Persentase indeks pengendalian fakor risiko di pintu

masuk negara dianggap berhasil karena melebihi target yang ditetapkan.

Adapun keberhasilan pelaksanaan indikator ini dikarenakan :

'1) Dilakukan pengawasan Kesehatan lingkungan (TPP, TTU dan Kualitas Air)

di seluruh pintu masuk/wilayah kerja KKP Jayapura dengan maksimal.

2) Dilakukan pengamatan dan pengendalian vektor di pintu masuk/wilayah

keria KKP Jayapura namun terdapat beberapa wilayah yang kekurangan

tenanga entomolog dan berbenturan dengan tugas rutin pengawasan orang

di pintu masuk setiap saat sehingga pelaksanaannya belum maksimal di

seluruh wilayah kerja.
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g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

1) Pada tahun 2021 belum terdapat anggaran untuk penyusunan rencana

kontigensi di wilayah Bandar Udara Wamena.

2) lndeks Pinjal <1

- Terdapat beberapa perangkap yang tercecer/hilang saat trapping.

- Terdapat beberapa perangkap yang rusak saat akan diambil.

- Belum tersedia mikroskop di seluruh pintu masuuwilayah kerja untuk

mengidentifikasi jenis pinjal dengan akurat.

3) Hl perimeter 0

- Pemanfaatan sumber daya kader jumanlik belum maksimal.

- Belum tersedia mikroskop di seluruh pintu masuUwilayah kerja.

4) Tidak ditemukan larva anopheles

- Sebaran tenaga entomolog yang tidak merata di seluruh pintu

masuUwilayah kerja dan berbenturan dengan tugas rutin pengawasan

orang dan alat angkut di pintu masuk sehingga pelaksanaan belum

maksimal di lakukan di seluruh wilayah kerja.

- Pemanfaatan sumber daya kader jumantik belum maksimal.

5) Kepadatan kecoa rendah

- Sebaran tenaga entomolog yang tidak merata di seluruh pintu

masuuwilayah keria dan berbenturan dengan tugas rutin pengawasan

orang dan alat angkut di pintu masuk sehingga pelaksanaan belum

maksimal di lakukan di seluruh wilayah kerja.

- Trapping kecoa belum tersedia di seluruh wilayah kerja.

6) Kepadatan lalat <2

- Sebaran tenaga entomolog yang tidak merata di seluruh pintu

masuUwilayah kerja dan berbenturan dengan tugas rutin pengawasan

orang dan alat angkut.



h. Pemecahan Masalah

'1) lndeks Pinjal <1

- Memberikan sanksi kepada penanggungiawab Gedung/TPP apabila ada

perangkap yang rusak atau hilang.

- Tersedia mikroskop di seluruh pintu masuk^^/ilayah keria untuk identifikasi

jenis pinjal dengan akurat.

2) Hl perimeter 0

- Kader jumantik diberdayakan dengan maksimal.

- Tersedia mikroskop di seluruh pintu masukArvilayah kerja.

3) Tidak ditemukan larva anopheles

- Sebaran tenaga entomolog yang merata di seluruh pintu masuuwilayah

kerja sehingga tidak berbenturan dengan tugas rutin pengawasan orang

dan alat angkut di pintu masuk sehingga pelaksanaan survei maksimal di

lakukan di seluruh wilayah kerja.

- Kader jumantik diberdayakan dengan maksimal.

4) Kepadatan kecoa rendah

- Sebaran tenaga entomolog yang merata di seluruh pintu masuk/wilayah

kerja sehingga tidak berbenturan dengan tugas rutin pengawasan orang

dan alat angkut di pintu masuk sehingga pelaksanaan survei maksimal di

lakukan di seluruh wilayah keria.

- Tersedia Trapping kecoa di seluruh wilayah kerja.

5) Kepadatan lalat <2

- Sebaran tenaga entomolog yang merata di seluruh pintu masuUwilayah

kerja sehingga survei dapat dilaksanakan maksimal dan tidak berbenturan

dengan tugas rutin pengawasan orang dan alat angkut.

6) TTU memenuhi Syarat

- Diberikan rekomendasi untuk konsisten menyediakan dan melengkapi

fasilitas sanitasi khususnya yang berhubungan dengan protocol Covid-19.
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7) TTU memenuhi Syarat

- Beberapa kelengkapan fasilitas sanitasi khususnya yang berhubungan

dengan protocol Covid-19 tidak konsisten disediakan oleh Angkasapura dan

PT. Pelindo.

8) TPM Laik Hygiene

- Penjamah makanan sering berganti di TPM sehingga pengawasan

penjamah makanan tidak maksimal.

9) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

- Ketersediaan alat dan sarana belum merata di seluruh pintu masuUwilayah

kerja.



7) TPM Laik Hygiene

- Dijadwalkan pelatihan penjamah dan edukasi secara langsung bagi

penjamah yang baru agar memahami prinsip-prinsip dasar hygiene sanitasi

pangan.

8) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

- Ketersediaan alat dan sarana yang merata di seluruh pintu masuldwilayah

kerja agar pemeriksaan kualitas air secara fisik, kimia dan mikrobiologi

dilakukan maksimal.

i. Analisa pemanfaatan sumber daya

1) Anggaran

lndikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

tercapai realisasi 96% dengan capaian kinerja 1o7o/o dengan angaran

sebesar Rp. 139.982.400,-. dari total pagu Rp.320.315.000,- sehingga

terdapat efisiensi 0,59%. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada

output layanan pengendalian veKor diare/spraying dan layangan

pengendalian vektor malaria/spraying lRS.

4. Niai Kineria Anggaran

a. Pengertian

lndikator persentase pengelola kinerja dalam pelaporan berbasis daring,

sistem monitoring evaluasi kinerja terpadu dad Direkorat Jenderal Anggaran

(DJA).

b. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK)

dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula

rata geometrik (E Monev DJA).

c. Rumus/ Cara pedritungan

Jumlah Realisasi volume kegiatan

Targel vohJme kegiatan
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2) Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

pengendalian faktor risiko di pinfu masuk negara sesuai standar

kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja KKP Jayapura. Sumber daya yang

berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah epidemiolog,

sanitarian, dan entomolog.



d. Capaian lndikator
'l ) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 95%
Realisasi : 100%
Capaian Kinerla :

ReaEsasi nlai kineda anggaran

x 100%

Targel niai kineda anggaran

64,93
x IOOY' = TAoA

83

Capaian indikator nilai kinerja anggaran pada tahun 2O2'l dari target 83,

hanya dapat terealisasi 64,93 dengan capaian kineria 78o/o, nilai realisasi

pada indikator ini merupakan salah satu indikator yang tidak mencapai target.

Tabel 1il.
Distribusi capaian indikator nilai kinerja anggaran

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun

2021

Disribusi perbandingan *r",Ji,?""i,itu;ndikator nitai kinerja anggamn
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO INDIKATOR
2021

TARGET REALISASI GAPAIAN (%)

(1) (3) (4) (5)

1 83 64,93 78%

NO INDIKATOR
TAHUN 2O2O TAHUN 2021 ANALISIS

PERBANDINGAN KINERJATARGET REALISASI TARGET REALISASI
(t) (2) (3) (4) (s) (6) (7)

1 Nilai kineria
anggaran

80 85
(106%)

OJ 64,93
(78v,)

Pencapaian satker tahun
2021 target 83 dan realiasi
04,93. Perbandingan
capaian kineria tahun 2021

sebesar 78% lebih rendah

bila dibandingkan dengan
tahun 2020 sebesar
106%,dikarenakan nilai

kineria tahun 2021 lebih
rendah bila dibandingkan
dengan nila kinerja tahun
2020.
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Nilai kineria anggaran
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Grafik l1'
Distibusi perbandingan capaian kineria indikator nilai kinerja anggaran

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2020 dan Tahun 2O21
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Target capaian nilai kinerja tahun 2021 sebesar 83, realisasi sebesar

64,93 dengan capaian kinerja 78olo. Adapun pada tahun 2020 realisasi nilai

kinerja anggaran sebesar 85 dari target 80 dengan capaian kinerja 106%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi indikator nilai kinerja

anggaran lebih rendah pada tahun 2021. Tedapal beberapa faktor yang

mempengaruhi nilai kinerja anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura

cukup (il,93) yaitu realisasi anggaran yang rendah (86,69%), nilai

konsistensi yang rendah (il,77), tidak ada kesesuaian antara realisasi

anggaran dengan perencanaan yang tertuang dalam RPK dan RPD yang

disusun di DIPA halaman lll, nilai capaian realisasi output (CRO) yang

rendah (65,67) karena terdapat 2 (dua) output kegiatan yang tidak terealisasi

baik kineria dan anggarannya, yaitu output layanan pengendalian veKor

diare (spraying) dan layanan pengendalian vektor malaria (spraying IRS)

serta terdapat 1 (satu) output tidak terealisasi anggarannya sedangkan

kinerjanya terealisasi 50% yaitu output layanan kesehatan haji karena tidak

ada pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja lahun 2021 dengan satker

sejenis

Analisis perbandingan dengan satker selenis,membandingkan dengan

satker KKP Kelas ll Pontianak. Dipilih KKP Pontianak sebagai pembanding

karena merupakan salah satu Kantor Kesehatan Pelabuhan di lndonesia

yang kelas ll dan memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara
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dan PLBN sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapai

memiliki kecenderungan yang sama.

Capaian kinerja KKP Pontianak Tahun 2021 untuk indikator nilai

kinerja anggaran adalah sebesar 92,5% capaian tersebut lebih tinggi jika

dibandingkan dengan capaian kinerja KKP Jayapura yaitu sebesar 78%.

Tabel 16.
Distibusi perbandingan capaian kinerja

KKP Kelas ll Jayapura dengan KKP Kelas ll Pontianak
Tahun 2021

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai lndikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator nilai

kineria anggaran antara lain :

1) Mengupayakan pencairan realisasi sesuai dengan RPK dan RPD agar tetap

konsisten.

2) Mempercepat realisasi anggaran kegiatan

3) Menghitung dan menginput nilai capaian realiasasi output keluaran dalam

aplikasi SAS dan monev DJA setiap bulan.

f. Analisa Penyebab Kegagalan

Pada indikator nilai kinerja anggaran dianggap gagal karena realisasi

tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun kegagalan pelaksanaan

indikator ini dikarenakan beberapa hal antara lain :

1) Nilai realisasi anggaran rendah yaitu sebesar Rp. 14.553.880.318 (86,69%).

2) Nilai konsistensi yang rendah (64,77), tidak ada kesesuaian antara realisasi

anggaran dengan perencanaan yang tertuang dalam RPK dan RPD yang

disusun di DIPA halaman lll.

3) Nilai capaian realisasi output (CRO) yang rendah (65,67) karena terdapat 2

(dua) output kegiatan yang tidak terealisasi baik kinerja dan anggarannya,

dan 1 (satu) output yang tidak terealisasi secara anggaran tetapi kinerja

terealisasi 50%.

NO
INDIKATOR

KINERJA

KKP KELAS II
JAYAPURA

KKP KELAS II
PONTIANAK

ANALISIS

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

(t) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nilai kineria
Anggaran

83 &,93
(78o/o)

83 76,79
(e2,s%\

Pencapaian
realisasi kurang dari
target pada masing-
masing satker,
tetapi relalisasi KKP
Kelas ll Jayapura
lebih rendah
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g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

't ) Capaian output kegiatan yang masih rendah.

2) Konsistensi penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah dan realisasi

anggaran tidak sesuai dengan RPK dan RPD yang terdapat pada halaman lll

DIPA.

3) Terdapat 2 (dua) output kegiatan yang tidak terealisasi kinerjanya yaitu

output layanan pengendalian vektor diare (spraying) dan layanan

pengendalian vektor malaria (spraying IRS). Dari hasil survei pengamatan

lalat dan survei malaria yang dilakukan seksi PRL tidak ditemukan kasus

sehingga tidak dilaksanakan pengendalian.

4) Terdapat 1 (satu) output tidak terealisasi anggarannya sedangkan kinerjanya

terealisasi 50% yaitu output layanan kesehatan haji karena tidak ada

pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Kinerja yang terealisasi yaitu

pelaksanaan haji atau umroh dan pelaksanaan pendampingan dan edukasi

dalam rangka vaksinasi bagi calon Jemaah haji tahun 2020.

5) Pada pertengahan bulan tahun 2021 sebanyak 75o/o pegawai KKP Jayapura

terpapar Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan

dengan baik.

h. Pemecahan Masalah
'l ) Melakukan inventarisir kegiatan, belanja bahan dan modal yang belum

terlaksana, dan menganalisa RPK dan RPD yang tidak sesuai.

2) Melakukan revisi halaman lll DIPA untuk menyesuaikan antara pencairan

realisasi dan perencanaan.

3) Mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan revisi DIPA efisiensi

penggunaan sumber daya.

4) Penyerapan anggaran diupayakan dimulai pada Januari dan menyesuaikan

dengan RPK RPD yang telah disepakati pada tahun 2022.

i, Efisiensl Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

lndikator nilai kinerja anggaran 64,93 dengan capaian kinerla 78o/o

dengan angaran sebesar Rp. 11.359.330.442,-. dat'. total pagu Rp.

I2. 157.067.000,- sehingga terdapat efisiensi -0,20%.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

indikator nilai kinerja anggaran di wilayah kerja KKP Jayapura, sumber daya

yang berperan adalah semua pegawai yang berada di Kantor Kesehatan
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Pelabuhan Jayapura mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu,

pejabat fungsional umum, PPNPNS baik yang di tekhnis maupun di adsminitrasi.

5. lndikator Nilai Indikator Kineria Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a, Pengertian

lndikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadapa

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan

anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Definisi Operasional

lndikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

belanja kementerian negaraflembaga dari sisi kesesuaian terhadapa

perencanaan, efeKivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan

anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rumus/ Cara perhitungan

Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran

(Iotal skor berdasarkan parameter)

x 1000k

Total Parameter

Nilai IKPA dapat iuga dilihat pada OMSPAN dan Monev DJA.

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 93

Realisasi : 84,55

Capaian Kinerja :

x 1OOY.
Target lndikator

93
x lOOo/" = 91Y"

84,55

Realisasa Indikator
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d. Capaian lndikator

1) Perbandingan target dan realisasi kineria tahun ini



LAPORAN KINERJA TAHTJN 2(}21 KKP KELAS tr IAYAPI'RA

Tabel 17.
Distribusi capaian indikator nilai indikator kineda pelaksanaan anggaran

KKP Kelas ll Jayapura
fahun2021

NO
2021

TARGET CAPATAN (%)

(1) (4) (5)

Nilai lndikator Kine[a

Pelaksanaan Anggaran
93 84,55

Target kinerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 93, dan realisasi nilai

indikator kinerla pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar

84.55yo dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.788.698.000,- dan realisasi

sebesar 86.69% atau sebesar Rp.14.553.880.318,-. hal ini disebabkan karena

masih terdapat ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan

yang dapat dilihat dari bobot deviasi halaman lV Dipa yang hanya sebesar 3.25

atau nilai sebesar M.94 dari total bobot sebesar 5. Ketidaksesuaian

penyelesaian kontrak juga mempengaruhi kepatuhan terhadap regulasi yang

hanya mencapai nilai 7 dari bobot sebesar 70. Selain itu penyerapan anggaran

juga yang sangat rendah dari total bobot sebesar 15 hanya tercapai sebesar

12.71 alau jumlah nilai 84.70 dan mempengaruhi capaian output hanya sebesar

10.39 dengan jumlah nilai 61.09 dari total bobot sebesar 17. Selain itu selama

2021 lerdapal I kali retur sp2d yang disebabkan kesalahan nomer rekening

penerima karena rekening tersebut sudah ditutup. Hal ini mempengaruhi

efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga nilai akhir senilai 4.98 dengan bobot

5.

2) Perbandingan realisasl kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun 202'l

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi kinerja dan capaian

tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8% dan capaian kinerja mengalami

penurunan sebesar 7% dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabe! 18.
Distribusi perbandingan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Antara tahun 2O2O dan tahun 2021
KKP Kelas ll Jayapura

NO INDIKATOR
TAHUN 2O2O TAHUN 2021

TARGET REAL]SASI TARGET REALISASI
(l) (2) {3) (4) (5) (6)

1 Nilai indikator kinerja
pelaksanaan
anggaran

92
(s8%)

93 84,55
(e1%)

INDIKATOR
REALISASI

(2) (3)

1 91%
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3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan satker

sejenis

Jika dibandingkan dengan satker sejenis yaitu KKP Kelas ll Pontianak

maka diperoleh perbandingan sebagai berikut :

Tabel 't9.
Distribusi perbandingan capaian kineria

KKP Kelas ll Jayapura dengan KKP Kelas ll Pontianak
Tahun 202'l

e. Upaya yang Dilakukan untuk lllencapai lndikator

Selama tahun 2021 lelah dilakukan penyesuaian terhadap waktu

kegiatan pada halaman lll Dipa untuk mengoplimasasi pelaksanaaan kegiatan

agar sesuai dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

RPI(RPD berdampak terhadap deviasi halaman lll dipa dan mempengaruhi

penyerapan anggaran dan capaian output.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Pada awal semester ll tahun 2021 sekitar 50% pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura terimbas wabah covid-19 sehingga

dilakukan kebijakan work from home (WFH) sehingga banyak kegiatan yang

tidak terlaksana.

h. Pemecahan Masalah

Dilakukan revisi dipa serta menyesuaikan dan melaksanakan keglatan

sesuai dengan RP[</RPD.

URAIAN
KKP KELAS II JAYAPURA KKP KELAS II PONTIANAK

REALISASI TARGET REALISASI

Nilai lndikator
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran

93 84,55 91% 93 97 ,78 105,1%
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i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

Nilai lndikator Kine1ja Pelaksanaan Anggaran 84,55 dengan capaian kinerja

91 % dengan realisasi angaran sebesar Rp. 132.81 1.529,-. dari total pagu Rp.

1 48.91 8.000,- sehingga terdapat efi siensi 0,02%.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

mencapai target persentase nilai kinerja anggaran adalah semua sumber

daya yang ada di KKP Kelas ll Jayapura.

6. Kinerja implementasi WBK satker

a. Pengertian

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dail Korupsi (WBK)

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

oleh Satuan Keria dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona

lntegritas menuju WBKMBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan

kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat DireKorat Jenderal

P2P.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

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

oleh Satuan Keria dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona

lntegritas 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.

c. Rumus/ Cara perhitungan

Akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil.

d. Capaian lndikator

1) Perbandingan Kinerja implementasi WBK satker tahun ini

Penilaian imdementasi kinerja WBK satker pada tahun 2021 adalah

sebesar 75,29o/o yang diperoleh dari desk review kinerja implementasi

dengan eselon 1 Ditjen P2P dan biro Hukormas Kementerian Kesehatan

pada tanggal 21 desember 2021 dengan hasil yang diperoleh sebesar

75.29o/o.
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Tabel 20.
Distribusi capaian indikator implementasi kinerja WBK satker

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2021

NO INDIKATOR
2021

TARGET REALISASI CAPATAN (%)

(1) (21 (s) (4) (5)

1

implementasi kinerja

WBK satker
75 75,25 100%

2) Perbandingan Kinerja implementasi WBK satker tahun 2020 dan tahun 2021

Tabel 2{.
Distribusi perbandingan capaian indikator implementasi kinerja WBK satker

Antara tahun 2O2O dan tahun 2021
KKP Kelas ll Jayapura

NO IND!KATOR
TAHUN 2O2O TAHUN 2021

TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(t) (21 (3) (4) (5) (6)

1 lmplementasi
kinerja WBK
satker

70 75 75,29
(1oo%)

Grafik 13.
Distribusi perbandingan capaian indikator implementasi kinerja WBK satker

Antara tahun 2O2O dan lahun 2021
KKP Kelas ll Jayapura
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rTarget Realisasi

Tahuu 2021
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Pada tahun 2020 hasil desk review kinerja implementasi WBKMBBM

mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2O2O hanya memperoleh

nilai 72 tapi pada tahun 2021 memperoleh nilai 75.29.

72
(103%)

70

7S



3) Perbandingan Kinerja implementasi WBK tahun 2021 dengan satker sejenis

Jika dibandingkan dengan satker sejenis yaitu KKP Kelas ll Pontianak

maka diperoleh perbandingan sebagai berikut :

Tabel 21.
Distribusi perbandingan capaian indikator implementasi kinerja WBK satker

Antara KKP Kelas ll Jayapura dan KKP Kelas ll Pontianak
Iahun 2021

URAIAN
KKP KELAS II JAYAPURA KKP KELAS II PONTIANAK

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Kineria
implementasi
WBK satker

75 75,290/0 100,40/o 72 79,4A% 110J%

e. Upaya yang Dllakukan untuk Mencapai lndlkator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah dengan

membentuk kelompok kerja untuk menentukan komponen-komponen yang akan

dibangun yang mana kelompok kerja ini terdiri dari 6(enam) kelompok kerja

yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan tata laksana, penataan sistem

manaiemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan

dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Yang mana hasil keria dari k+enam

kelompok kerja ini akan menladi komponen pengungkit yang diharapkan dapat

menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta

peningkatan terhadap kualitas publik.

f- Anatisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2O21 teqadi penambahan nilai pada hasil pre assement karena

sudah dilakukan pendampingan langsung oleh inspeKorat lll Kemenkes Rl

pada tanggal 2U23 april 202'l sebagai upaya untuk mewujudkan WBKMBBM

di KKP Kelas ll Jayapura.

g. Kendala/Masalah yang Dlhadapi

Masih ada kelompok kerja mendapatkan nilai yang rendah dari persentase

syarat minimal, yaitu pokja penataan tata laksana yang mana fungsi dari

kelompok kerja ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system

dan proses kefla yang jelas, efisien, efektif dan terukur. Sedangkan yang terjadi

selama ini di KKP Kelas ll Jayapura masih membangun system yang penataan

tata laksana agar sesuai dengan tujuan memperoleh predikat WBK,&VBBM.
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h. Pemecahan Masalah

Dilakukan pendampingan untuk membantu pokja dalam mencapai nilai

pengungkit. Selain itu system yang dibangun benar-benar dilaksanakan tidak

hanya sebagai dokumen pendukung saja.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

lndikator kinerja implementasi WBKMBBM realisasi kinerja 75,29

dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia selama tahun 2021

sebagai pendukung pelaksanaan kinerja implementasi WBKMBBM adalah

sebesar Rp.4.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.089.800,- dengan

efisiensi sebesar 0,M%.

2) Sumber Daya Manusia

Seluruh Pegawai KKP Kelas ll Jayapura baik dari kantor induk maupun dari

wilayah kerja dilibatkan dalam kelompok kerja dan upaya mencapai

predikat WBK/VVWBM.

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Pengertian

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20

(dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada

tingkat instansi dan nasional.

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20

(dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada

tingkat instansi dan nasional.

c. Rumus/ Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak
20 JPL x 1000/0

Jumlah seluruh ASN

29
x looo/o = ss'/o

Realisasi indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20

JPL pada lahun 2021 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura

sebanyak 35o/. (29 orang) dengan target 60026 (49 orang) dari seluruh jumlah

ASN yaitu 82 orang. lndikator ina merupakan salah satu indikator yang tidak

mencapai target.
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d. Capaian lndikator

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 60%

Realisasi : 35%

Capaian Kinerja :
Realisasi lndikatcrr

x 1 OA'/o
-fa rg et lrrdikator

3so/o
x looo/o - 5Ao/o

60-/o

Tabel22.
Distribusi capaian indikator persentase peningkatan

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
KKP Kelas ll Jayapura

Tahun 2021

2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun

2021

NO INDIKATOR
2021

REALISASI CAPAIAN (%)

(1) (21 (3) (4) (s)

1

Persentase peningkatan

kapasitas ASN sebanyak
20 JPL

60% 35% 58%

s0
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Capaian indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak

20 JPL dari target 60%, hanya dapat terealisasi 35% dengan capaian

kinerja 58%%, nilai realisasi pada indikator ini merupakan salah satu

indikator yang tidak mencapai target.

Target capaian persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak

20 JPL tahun 2021 sebesar 60%, realisasi sebesar 35% dengan capaian

kinerja 58%. Adapun pada tahun 2020 realisasi persentase peningkatan

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 31Y. dan target 45% dengan

capaian kineria 68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi

indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sama-

sama tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan banyak PNS dan PPNPNS

belum mengikuti pelatihan atau seminar^/vebinar dan terdapat beberapa

pegawai yang tidak diikutkan pada suatu pelatihan.

TARGET
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Tabel 23.
Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Grafik 13,

Distibusi perbandingan capaian kinerja
lndikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

KKP Kelas ll Jayapura
Tahun 2020 dan Tahun 2021

7@/o

6U/o

Str/o

4@/o

3U/o

2U/o

1@/o

U/o

600h

45o/o

Tahun 2020 Ta]lun 2021

Tar8et Reali6a6i

NO INDIKATOR
TAHUN 2O2O TAHUN 2021 ANALISTS

PERBANDINGAN
KINERJA

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

(t) (21 (3) (4) (s) (6) (7)

Persentase
peningkatan
kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL

450/" 310/o

(68%)
60% 35%

(s8%)
Pencapaian satker
tahun 2021 target
60% dan realiasi
35o/o.

Perbandingan
capaian kinerja
tahun 2021

sebesar 58% lebih
rendah bila
dibandingkan
dengan tahun
2020 sebesar
68%.
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3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja lahun 2O2'l dengan satker

seienis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis,membandingkan dengan

satker KKP Kelas ll PonUanak. Dipilih KKP Pontianak sebagai pembanding

karena merupakan salah satu Kantor Kesehatran Pelabuhan di lndonesia

yang kelas ll dan memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara

dan PLBN sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi memiliki

kecenderungan yang sama.

1

3to/o 350h



Realisasi indikator KKP Pontianak Tahun 2021 yaitu 100% dari target

80% dengan capaian kinerja sebesar 125o/o capaian tersebut lebih tinggi jika

dibandingkan dengan capaian kinerja KKP Jayapura yaitu sebesar 58%.

Tabel 24.
Distibusi perbandingan capaian kinerja

KKP Kelas ll Jayapura dengan KKP Kelas ll Pontianak
Tahun 2021

e. Upaya yang Dilakukan untuk ilencapai lndikator

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target

persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, antara lain dengan

mengikuti pelatihan, seminar/webinar, e{earning sebagai berikut :

1) Pelatihan Daring Vaksinator Papua terkait Covid-19 yang diikuti oleh 13

orang dari kelompok substansi UKLW dan 2 orang dari kelompok

subsntansi PKSE, dilaksanakan pada tanggal 'l s/d 3 Februari 2021.

2) Pelatihan Swab PCR yang diikuti oleh 5 orang dari kelompok substansi

UKLW, dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2O2'1.

3) Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Rapid Diagnostic Test Antigen

pada Aplikasi Allrecord yang diikuti oleh 3 orang dari kelompok substansi

UKLW, dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021.

4) Latsar golongan lll dan latsar golongan ll.

5) Training Thermal lmager lR yang dilaksanakan pada tanggal 25 November

2021.

6) Kegiatan e-Leaming PPSPM Angkatan Vl Tahun 2021.

7) End User Training SAKTI Modul Pelaporan.

8) E-Learning Jabfung Pranata dan Analis Pengelolaan Keungan APBN

Angkatan Xl Tahun 2021.

9) e-Learning Jabfung Pranata dan Analisis Pengelolaan Keungan APBN

Angkatan Vlll fahun 2O21.

NO
INDTKATOR

KINERJA

KKP KELAS II

JAYAPURA
KKP KELAS II
PONNANAK

ANALISIS

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

(r) (3) (4) (s) (6) (7)

1 60% 35%
(s8%)

80% 100o/o

(125%l
Pencapaian
realisasi KKP
Pontianak lebih
tinggi dibandingkan
dengan realisasi
KKP Jayapura
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l2l

Persentase
peningkatan
kapasitas
ASN

sebanyak
20 JPL
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'10) Webinar "Tingkatkan Semangat dan Perjuangan Bersama Melawan Covid-

19"

11) On Job Training Surveilans Malaria.

12) Seminar Online Manajemen Nursing in A.C.L.S (Advanced Cardiac Life

Suport)

Dokumentasi Peningkatan Kapasitas ASN

Training Thermal Imager IR

f. Analisa Penyebab Kegagalan

Pada indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

dianggap gagal karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan, kegagalan

ini disebabkan karena belum semua pegawai yang mengikuti pelatihan, kurang

sosialisasi tentang peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, eleaming.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

1) Belum menginventaris pelatihan atau webinar yang telah dilakukan secara

maksimal.

2) Terdapat beberapa pegawai yang telah mengikuti pelatihan, tetapi belum

mencapai 20 JPL.

3) Sebagian besar pegawai KKP Jayapura terpapar Covid-19 sehingga tidak

ada pelaksanaan pelatihan.

4) Terdapat rencana pelatihan intemal yang belum dilaksanakan karena

banyaknya pegawai yang terlibat dalam kegiatan PON XX Papua,

PEPARNAS dan karena kesibukan menjelang akhir tahun sehinnga tindak

lanjut yang telah dibuat bulan sebelumnya tidak dapat terlaksana.

5) Anggaran pelatihan telah direvisi dalam rangka efisiensi anggaran pada

bulan Oktober.
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h. Pemecahan Masalah

1)Membuat daftar pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan aktif mengikuti

pelatihan, dengan membuat google form untuk list pelatihan yang telah diikuti

pegawai dan menyebarluaskan kepada seluruh pegawai.

2) Menjadwalkan ulang pelatihan intemal dengan mengatur penatalaksanaan

pelatihan narasumber 4 orang JFT, peserta jabatan fungsional umum t6

orang untuk 20 JPL per orang. Pelatihan yang direncanakan yaitu

penyusunan DUPAK untuk jabatan fungsional Epidemiologi, Sanitarian dan

Entomologi.

3) Mengoptimilisasi pelatihan dengan biaya minimum dengan membuat

pelatihan intemal dalam bentuk OJT yang tidak membutuhkan biaya.

4) Mengupayakan adanya sosialisasi intemal untuk mencapai 20 JPL setiap

pegawai.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

lndikator persenlase pengikatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 35%

dengan capaian kinerla 58% dengan angaran sebesar Rp. 4.540.000,-. dari

total pagu Rp. 4.540.000,- sehingga terdapat efisiensi {,72%.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka

indikator persentase pengikatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL di wilayah

keria KKP Jayapura, sumber daya yang berperan adalah semua pegawai

yang berada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura mulai dari Kepala

Kantor, Ka.Sub Bag Adum, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional

umum, PPNPNS baik yang di tekhnis maupun di adsminitrasi.

C. REALISASIANGGARAN

Dalam mendukung pencapaian kinerja KKP Kelas ll Jayapura didukung

dengan total anggaran sebanyak Rp. 16.788.698.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 14.553.880.318,- (86,690/6). Selama tahun 2O21 lerdapal 3 (tiga) kali

revisi anggaran, revisi anggaran pertama pada bulan April dari anggaran awal Rp.

13.598.750.000,- direvisi menjadi Rp. 15.595.000.000,-, ini merupakan revisi

penambahan anggaran pada layanan sarana intemal, layanan SDM, layanan data

dan informasi serta sarana bidang kesehatan flagging PEN). Revisi anggaran kedua

pada bulan Juni merupakan revisi penambahan anggaran menjadi

Rp.17.154.520.000,-, revisi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

operasional pelaksanaan penanggulangan pandemi covid-1g (Tagging PEN) dan
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pemenuhan kebutuhan operasional vaksinasi covid-19 fagging PEN). Revisi

anggaran ketiga pada bulan OKober berubah menjadi Rp. 16.788.698.000,- revisi

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan efisiensi anggaran kementerian kesehatan

tahap ke 5 tahun anggaran 2021. Sedangkan realisasi PNBP sebesar 45,44o/o alau

Rp 204.495.000,- dari target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 450.000.000,-.

'1. Realisasi menurut lndikator

Tabel 24.
Realisasi Anggaran menurut lndikator

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
fahun 2021

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk mencapai 7 (tujuh) indikator

sebesar Rp. 14.553.880.318,- atau 86,69% dengan pagu anggaran sebesar

Rp.16.788.698.000,-.

2. Realisasi per Rincian Output

Selama tahun 2021 anggarun KKP Kelas ll Jayapura terdiri dari 2 (dua)

program yaitu program pencegahan dan pengendalian penyakit dan dukungan

manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengedalian

Penyakit. Didalam program terdapat 'l (satu) masing-masing kegiatan, untuk

mendukung kegiatan dibagi dalam 15 (lima belas) klasifikasi rincian output (KRO),

dalam KRO dibagi dalam rincian ouput (RO). Untuk mendukung terlaksananya

program kegiatan dan kinerja KKP didukung dengan anggaran sebesar

Rp.16.788.698.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.553.880.318,-

NO INDIKATOR TARGET REALISASI

1

3.614.552.000 2.397.448.920

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

539.146.000

J lndeks Pengendalian FaKor Risiko di
pintu masuk negara 320.215.000 139.982.400

4
Nilai kinerja anggaran 12.157.067.000 I 1.353.635.669

5 Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) 132.811.529

6
Kineria implementasi WBK satker 4.260.000 4.089.800

7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL

4.540.000

TOTAL 16.788.698.000 14.553.880.3'l8
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Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut,
barang dan lingkungan sesuaa standar
kekarantinaan kesehatan

521.372.000

'148.918.000

4.540.000
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Tabel 25.
Realisasi Anggaran menurut Rincian Output

Kanlor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura
fahun 2021

KOOE URAAN PA6U REAJSA5I

42a9,QAA Pclayanan Publik k pada aiyeEkal 1.8,42.36.000 1.095.757.129 59,48

4249.Q4A"011 Pdeyanan Kssohaian Haji 31.670-000 0,00

4249.OA4"012 Pdayanan Kesehalan di Pebb'rhan/ BaMaE/ Linhs Aabs 395,146.000 382.857,000 96.49

4249.O4A"014 Pdayanan Kesehatan di Pelabuhanl aandara/ Linhs aaks (PEN) 1.415.520.000 712.910.129 50,36

4249-OAH H.yan.n Publlk Lalnnya 7+60

4243,Q4H,002 Layanan Kekaranrjnaan Kesehatan di Bandara 138.000.000 47.680.100 34,55

424g.OAH.OO3
Layanan Kekaranthaan Kesehatan diPOS Linhs Aatas Darat
Negara (PLBDN)

92.000.000 54,35

4249. O Alr.004 Layamn f'ekarantinaah Pada Sitrasi Khusus 203.590.000 125.578.000 61,68

4249.OAH.006 Layanan Kegawaldaruratan dan Ruiukan 128.880.000 48.055.500 37,29

1249.OM Ni7 byanan Pengendelan Vsktor DBD 47.320.nN 9.000.000 19,02

424S.QAH.008 Layahan Survsi Vektor Pe6 112.275_0fi 80.732.400 7l,91

4249.OAH,009 Layanan Pengendalan Vektor Diare 35-840_000 0,00

4249.OAH.010 Layanan Pengendalan V€ktor Mahrb 40.860.000 0,00

4249.QAH.011 Layahan Survei Veklor DBD 19.m0.0m 13.050.000 67,97

4249.QN1.D12 Layanan Survei Vektor Mdarh 45.480.000 24.450.000 53,76

4249.QAfi.013 Layanan Survei Vekto. Dhre 19 200 000 12.750-000 66,41

-r249.Q4H.014 Layanan Pencegrhan dEn Pengenddian Peryakit HIV/AIDS s0.250,000 13.890.000 45,52

4249.Q4r-i.015 Layanan Deteksi Dhi Terdu$ TBc 45.550.000 20.134.500 44,20

424S.QAH.016 Layanan Psngondalan Faktor Risko Lingkungan 831.069.000 766.999.842 92,29

1219.4Ni.O17 Layanan Perneriksaan Orang, Barang, AE( AEkut 69ti.023.000 612,196.049 47,70

.1249.OAH.023 Layanan Kesehalan pada SllJ3si Khusus (PEN) 14,4.000.000 138.515.000 96,19

srran. Bidang Kaarhetan L300.000.000 1.298.960.840 s9,92

4249.R48.002
fungadaen Alat dan 8€han Kakeftfinaan lcsehdan dt Pintu
,ilasuk (PEN)

1.3@.(DO.OOO 1 -298-960-U0 s9,92

4Z9.TAM L.yrn.n P.ndldlk.n dan H.llhan lntam.l {540.000 ,l-540.000 100

4249.T4M.001 Pehtkan KosBhatan 1U0.000 1_540.000 100,00

4815.844 Lryanan Pe anloEn 9.798.140.000 s.050.80r,151 ttz,0
481 5,E44.001 Gai dan Tuniangan Satker 5.107.117 .250 89,39

4815.EA4001 Op€rasional dan P€msfharaan 3.749.266.000 3.653.653.901 97,45

4815.E4B L.y.nm P rnc.h..h dsh P.hgahogar.h lnt.m.l 77.05161E

Rencana Program Pencegahan Pengenda{an Penyekit dan
Dukunoan Manaiemen

T7.15a.OOO 77.055.618 99,10

48t5.EAC Layenen lJmum 70.899.500

481 5. EAC-001 Layanan Umum dan Perlengkapan 75 50C O00 70.899.5m 93,90

4a15,EAO Lay.nsn Sarana lnl.m.l 437.632000 ,a26.E [.000

4415.EtO.001 Sa.ana lnt€mal 437.632.000 426.851.0m 97,54

4815.EAF Latanan SOI 200.,466.000 t70.t9{100
4815.EAF.551 Layanan Adsmmistrasi Kepegawabn Ditjen P2P 1 70. 1 9-1.1 00 84,90

aa1s.EAG LEyahah Hukum 15,083.000 14,830.600

481 5. EAG.5s1 Layansn Hukum dan Kepatuhan lmemd Dlien P2P 15.083.000 14.830.600 98,33

48l5.EAH Laysn.h Orgeni!.li d.n Tat! KCola lnt.tnd 5.760.0m 5t95.800

4315.EAH.551 byehan organisaGidan R€formasi *okrasi DIi{rn P2P 6.760.000 6.495.800 96.0S

aalS-EAJ L.yan.n Drta drh lifo.rnasl 203.51!0.000

4E15.EA.J.551 Data dan lntormasi Diti{rn P2P 203.500.000 s6,,16

,t8l5.FAE Pcmantauan dan Eyalu.sl slrte Haporen 46,479.000 4t.028.63it

,lal5 FAE 551 Pemantauah, Evafuasidan Pebporan Ftogram 46.47S.000 41.028-633 88,27

18r5.FAH Pcngololesn K.uangan l{eg3,r 148.9r8,000 132.El1.529

4815 FAH.051 P6ngelraan Keuangan Ditj€n P2P 148.918.000 132 811_529 89,18

16.7EE.698.000 E6,69

56

(86,69%). Realisasi anggaran berdasarkan per rincian output dapat dilihat pada

table dibawah ini.

024.05.OO 5.776.453.000 4,362.304.160 75.49

1249
Ouku.gan PelaFnan Kekarnntinaan dlPintu iaasuk Nelara

5.776.,t53,000 {362.30.{.160 75,,t9

2.631.577.0m I .963,036.191

50.0M.800

4Z9.RAB

024.05.WA Prorram Duk0noan lt anaiemen 11.010.245.900 10.137.270.931 9?,62

1815
Dukungan Manale?,nen Pelaksanaan Pogra,,' di Ditjen
Penceaahan dan Penoendalian Penvahh

I 1.010-245-000 10.197.270.931 92,62

6.048.874.000

77.75E,000

4815.E48.001

75.$S.000

200.466.000

1s6,300.000

196.300.000



3. Penjelasan Realisasi yang tldak Mencapai Target

Dari total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.'i6.788.698.000,-, terdapat

3 (tiga) kegiatan yang anggarannya tidak terealisasi yaitu pelayanan kesehatan

haji, layanan pengendalian veKor diare (spraying) dan layanan pengendalian

vektor malaria (spraying IRS). Serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat

menyerap anggaran secara maksmimal, diantaranya pada rincian output layanan

kekarantinaan pada situasi khusus, layanan pengendalian penyakit HIV/AIDS,

layanan deteksi dini terduga TBC. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan

tupoksi tidak dapat berjalan sesuai jadwal perencanaan awal, akibat adanya

pandemi Covid-19, perhelatan PON XX Papua tahun 2O21 dan perhelatan

PEPARNAS XVI tahun 2021 dan petugas fokus pada kegiatan pengawasan

orang, alat angkut di pintu masuk.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pada capaian kinerja organisasi dan capaian realiasasi anggaran, KKP

Kelas ll Jayapura juga selama tahun 2021 memperoleh apresiasi kinerja, dan

keterlibatan dalam keanggotaan tim nasional dan regional berupa :

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Tim Pengendalian Vektor

dan Binatang Pembawa Penyakit dalam penyelengga€an PON Xx Papua 2021.

2. Apresiasi dari Kanwil DJPB Provinsi Papua atas ketepatan waktu dalam

menyampaikan setiap laporan keuangan tingkat UAPPA-W kepada Kanwil DJPb

Provinsi Papua.

37

LAPORAN KINERJA TAHUN M21 KKP KELAS II JAYAPI,'RA
l=
I



LAPORAN KINER'A TAHT]N 2fl2I I(KP KET.AS tr JAYAPURA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kineria (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Jayapura tahun

2O21 adalah laporan pertanggungiawaban kinerja pelaksanaan prcgram pencegahan

dan pengendalian penyakit yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada

pencapaian hasil kinerja.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Jayapura f ahun 2021, dari 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan terdapat 4

(empat) indikator realisasi mecapai target dan 3 (tiga) indikator realisasi tidak

mencapai target jadi secara keseluruhan capaian kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas ll Jayapura hanya sebesar 94%, yang dirincikan berdasarkan

indikator sebagai berikut :

1. Capaian indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

sesuai standar kekarantinaan kesehatan, realiasi berjumlah 1.294.591 dari iarget

1.081.637, dengan capaian kineqa '120o/o dan efisiensi penggunaan anggaran

oA5%.

2. Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, realiasi '100%, dari

target 95% dengan capaian kinerja 105% dan efisiensi penggunaan anggaran

0,08%.

3. Capaian indiaktor indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, realiasi

960/o dari target 90% dengan capaian kineqa 1O7"/o dan efisiensi penggunaan

anggaran 0,59%.

4. Capaian indiaktor nilai kinerja anggaran, realiasi 81,93 dari target 83 dengan

capaian kinerja 78o/o dan efisiensi penggunaan anggaran -0,20%. Terdapat

beberapa faKor yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran Kanlor Kesehatan

Pelabuhan Jayapura cukup yaitu realisasi anggaran yang rendah, nilai konsistensi

yang rendah, tidak ada kesesuaian antara realisasi anggaran dengan perencanaan

yang tertuang dalam RPK dan RPD yang disusun di DIPA halaman lll, nilai

capaian realisasi output (CRO) yang rendah.

5. Capaian indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), realiasi

84,55 dari target 93 dengan capaian kinerja 91% dan efisiensi penggunaan

anggaran 0,02%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat ketidaksesuaian

perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat dari bobot deviasi

halaman lV, ketidaksesuaian penyelesaian kontrak juga mempengaruhi kepatuhan

terhadap regulasi, penyerapan anggaran juga yang sangat rendah, selain itu

selama 2021 terdapat 1 kali retur sp2d yang disebabkan kesalahan nomer

rekening penerima karena rekening tersebut sudah ditutup.
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6. Capaian indkator kinerja implementasi WBK satker realiasi 75,29 dari target 75

dengan capaian kinerja 100% dan efisiensi pengunaan sumber daya 0,04%.

7. Capaian indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

realiasi 35% dari target 60% dengan capaian kinerja 58% dan efisiensi

penggunaan anggaran -O,72o/o. Hal ini dikarenakan banyak PNS dan PPNPNS

belum mengikuti pelatihan atau semanar/webinar dan terdapat beberapa pegawai

yang tidak diikutkan pada suatu pelatihan.

B. TINDAKLANJUT

Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura disusun berdasarkan

dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura Tahun

2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2020. Dalam pencapaian

target kinerja ditemukan beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut

'1. Meningkatkan edukasi, promosi dan publikasi terkait vaksinasi Covid-19, melalui

media sosial yang dimiliki KKP Jayapura ataupun melalui pendekatan persuasif

dengan tokoh adat dan tokoh agama.

2. Melakukan evaluasi bersama stakeholder di pintu masuk terkait layanan

pengawasan lalu lintas orang, guna dapat membuat keb'rjakan pelayanan yang

lebih baik, efektif dan efisien.

3. Melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pemilik TPM (Tempat Pengelola

Makanan) terkait TPM yang memenuhi syarat laik hygleni sanitasi dan pengelola

tempat-tempat umum (TTU) layak yang memenuhi protokol kesehatan.

4. Membuat on job training (OJT) terkait pengamatan vektor bagi petugas di wilayah

kerja.

5. Meningkatkan realisasi anggaran sehingga nilai kinerja dan nilai indikator kinerja

pelaksanaan anggaran (IKPA) juga baik.

6. Membuat dan mematuhi komitmen bersama antara pimpinan satker dan seluruh

pegawai KKP Kelas ll Jayapura dalam mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

satker.

7. Pembina kepegawaian menyebarluaskan informasi dan memberikan motivasi

kepada seluruh pegawai KKP Kelas ll Jayapura dalam hal meningkatkan

kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat, shor, course, pelatihan, kursus,

seminar, e-leaming, webinar baik tekhnis maupun manajerial.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2I

Dalam rangka mflujudkan menajemen pemsrintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harold M. Pical, SKM, M.Kes

Jabatan : Kcpala Karior Karchatan Pehbuhan K6las ll Jayapura

Selanjutnya disebul pahsf p.rtrmr

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hljayat, M.Kes

Jabatan : Plt. Diroktur Jondoral Pencegahan dan Pengondalian Penyakit

solaniutnya di8ebut plh.t krdu.

Plhrk p.rtmr menerima DIPA s€bssar Rp. 13.598.750.000,- berjarii akan mryujudkan

targd kin€ria yang soharusnye s6uai lamFiran perjanjian ini, dalam rangka moncapai targot

kineria iarEka menongah s€porti yang t€lah ditetapkan dalem dokuman perBncenaan.

KebGrha3ihn dan kegagaLn poncapaian targEt kinoria ters€but meniadi tanggung jawab

Sihak pedama.

Plhak kcdua akan memberikan sup€rvisi yang diperlukan serta akan melakukan €valuesi

tefiadap capaian kineria dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghergaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Dasember 2020

Pihak Pertama,

dr. f,uhemmed Budi Hidayet t.Kes
NtP. 1971 1003200501 1002

HaroH . Plcel, SKt, X.Ker
NrP. 1 96408041 989031 002



PERJANJIAN KINER.'A TAHUN 2021
KAITOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIJAYAPURA

NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET

1 Meningkatnya
Hayanan
Kekarantinean di Pintu
Masuk Ncgera dan
Whyah

1 Jumlah pemorikaan orang, alat angkut,
b€rarE dan lingkungan scsuai stendar
kekarantinaan kesahatan

13.597

2 Persentaso faktor rbiko yang dikendaliksn
pede orang, elst angkut, barang den
lingkungan

95o/o

3 lndcks Pcflgand.lian Faktor ririko di pintu
maguk riogere 900,6

Nilai Kineria Anggaran E3

5
Nil8i lndikator Kinerja Pelakanaan
Anogaran

93

6 Kineria lmplementasi WBK Satker 72
PoEontso Pcningkaten kapasilas ASN
sebsnyek 20 JPL

80%

o XcAhten
1. Dukungan Pelayanan Kekerantinaan di Pintu Masuk Negara

dan Wlayah
2. Dukungan Manajcrnen dan Polakoanaan Progrem di Ditjen

Penc6gahan dan PcrEGndelien Pcnyakit

TOTAL

Ang6eren
3.178.772.W.-

10.419.978.@0.-

{ 3.59E.750.000,-

Jakarta, Desember 2020

Kepela iGntor Kcachatan PclahJhan
Kclas ll Jayapura

H.rold ll. Picel, SKI, I.Kec
NtP. 1 9&+08041 989031 002

Rp.

Rp.

Rp.

Plt. Oirektur Jenderal Pencegahan
dan Peng€ndalian Penyakit,

dr. H. Budl Hld.yat, I.Ko!
NrP. 1971 1003200501 1002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka rnewujuclkan rnanajernen pemerintahan yang 6fehif, transparan, dan akunlabel

serta berorier asi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bayvah ini :

Nama : Harold M. Pical, SKM, M.Kes

Jabatan : Kcpala Kantor K6ehatan Pelabuhan Kdas ll Jayapura

Selanjutnya disebut pihak poilama

Nama . Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Jabatan : Pll. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pahak kedua

Pihek podama rnenerima DIPA sebesar Rp. 17.15a.520.000,- berjanji akan met ujudkan

targe{ kinorja yang sGharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target

kinerja jangka rnenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokurnen pcren@naan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

Pihak ledue akan rnemberikan gupeMsi yang diperluken sert€ akdl melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini den m€ngamtil tindakan yang diperlukan clalam

rangka pemberian penghargaan dan sankst.

Jakarta, Seplember2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Dr.dr. taxi Rein Rondonuwu, DHSII.ilARS
NtP l 9640520199't031003

Harold t. Pical, SKt, M.Kes
NtP 196408041989031002



Kinerja lmplementasi WBK Satker

INDIKATORSASARAN NO
TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2I

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

NO

1 Meningkatnya Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Masuk Negara dan Wilayah

Meningkatnya dukungan
manajem€n dan
pelaksanaan tugas t6khnis
lainnya pada Program
Pencegahan dan
PengeMalian Penyakit

Jumlah pemenksaan orang, alat
angkut, barang dan lingkungan
sesuai standar kekarantinaan
kesehatian

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

4

3

Nilaa Kineda Anggaran

lnd6ks Pengendalian Faktor risiko
di pintu masuk negara

Pelaksanaan Anggaran

Persentase Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

Rp.

Rp.

Rp.

1

2

1.081.637

95o/o

90%

60%

Anggaran
6.038.292.000,-

11.116.228.000,-

17.1 5'1.520.000,-

a?

93

z

6

7

No Keglstan
1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara

dan Wilayah
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Oitjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

TOTAL

Pihak Kedua,

Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
NtP. 196405201 99103 1003

Jakarta, September2021

Pihak Pertama,

Harold M. Plcal, SKM, M.Kes
NtP. 196408041989031 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan, dan akuntabel

s{rrta bororiontasi pada hasil, kami yeng benande tAngan di bawah ini :

Nama : Harold M. Pical, SKM, M.Kes

Jabatan : Kepala Kantor Kos€h8tan Polabuhan K6las ll Jayapura

Selaniulnya disebut plhrt p.rt!m.

Nama : Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Jabatan : Oir€ktur Jendsral Pencegahan dan Pergendalian Penyakit

selanjutnya disobut plhlk k.du.

Plhak pcrtlmr rEnerima DIPA seb€sar Rp. 16.788.698.@0,- berjanii akan mowuiudkan

trarget kineria yang s€harusnya sesuai lampiran perjaniian ini, d8lam rangka m€ncapai targot

kinerja jangka mgnerEah sep€rti yang telah ditetapkan dalam dokurnen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinorja brsebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

Plh.k kadu. akan memborikan suporvisi yang dip€rlukan sorta akan molakukan ovaluasi

terhadap capsian kinerja dari p€rjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangke pemborian p€nghargaan dan sanksi.

Pihak Ksdua,

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama,

Dr.dr. axl Rcln Rondonuwu, DHSll.tlARS
NrP. 1 96405201 991 031 003

Hrrold M. Plcal, SKM, M.Kes
NrP. 1 96408041 989031 002



NO SASARAN NO INOIKATOR TARGET

1 Menlngkatnya Pelayanan
Kekarantinaan di Pintu
Mesuk N€gara dan Wilayah

1 Jurnlah p€morik6aan orang, alal
angkut, barang dan lingkungEn
sesuei standar kekarantinaan
kesehatan

1.081.637

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

950k

2 Indeks Pengendalian FaKor risiko
di pintu masuk negara

90o/o

I Moningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tug6s tekhnis
lainnya pada Program
Pencegahan dan
P€ng€ndalian Ponyakit

4 Nilai Kinerja Anggaran 83

5 Nilai lndikalor Kinerla
Pelaksanaan Anggaran

93

6 Kin6rja lmplomentasi WBK Satker
75

7 P€rsentaso P€ningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL

600a

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KANTOR KEEEHATAN PELABUHAN KELAS IIJAYAPURA

No K.gLt n
Dul(ungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara
dan Wilayah
Oukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Ditjon
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

TOTAL

Angoaran
5.778.453.000,-1 Rp

Rp

Rp

2

Pihak Kedua,

Jakarta, Oes€mber 2021

Pihak Portama,

Dr.dr. axl R.ln Rondonuwu, DltStul.XlARS
NrP. 196405201991031003

H.rold M. Pical, SKt, t .KeB
NrP. 196408041989031 002

1 1 .010.245.000,-

16.788.608.000,.


