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KATA  PENGANTAR 

 

Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta 

indikatornya, yang disusun dalam rencana aksi tahunan (RAK) setiap tahunnya, maka 

setiap instansi penyelenggara pemerintahan dituntut untuk membuat Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). 

LAKIP tersebut merupakan salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Pertanggungjawaban ini meliputi seluruh pertanggungjawaban terhadap 

pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate sebagai salah satu 

satuan kerja dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang 

merupakan salah satu unit utama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban kinerja 

kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, stakeholder lainnya. 

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan pencapaian yang diperoleh 

bersama oleh seluruh bagian yang berada di dalam Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Ternate. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan laporan ini. 

Laporan ini juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak khususnya bagi 

satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mempertanggung jawabkan 

akuntabilitas dan kinerja pencapaian sasaran, dan sebagai acuan dalam penyusunan 

dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ini tentunya masih membutuhkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut. 

 
Ternate,    Januari 2022 
Kepala Kantor 

 
 
 
 
 
Fifie Fanny Polak,S.K.M., M.Kes 
NIP. 197006221990112001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 ini 

disajikan untuk melihat capaian kinerja selama tahun 2021.  

Laporan Kinerja  ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan 

capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Berdasarkan pengukuran 

kinerja yang telah dilakukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate pada 

tahun 2021,  terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja, sebanyak 6 indikator telah mencapai 

target yang ditetapkan, dan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja sebesar 115,3%. Adapun capaian kinerja 

masing-masing indikator tersebut yaitu : 

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

barang dan lingkungan. Target yang ditetapkan sebanyak 33.000, realisasi 

sebanyak 52.637. Capaian kinerja sebesar 159,5% (mencapai target) 

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

angkut, barang dan lingkungan. Target yang ditetapkan sebesar 91%. Capaian 

kinerja sebesar 109,9% (mencapai target) 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara. Target yang ditetapkan 

sebesar 83%. Capaian kinerja sebesar 98,6% (mencapai target) 

4. Nilai kinerja  anggaran. Target yang ditetapkan sebesar 83 Capaian kinerja sebesar 

104,7% (mencapai target) 

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target yang ditetapkan sebesar 93. 

Capaian kinerja sebesar 102,3% (mencapai target) 

6. Kinerja implementasi WBK satker. Target yang ditetapkan sebesar 75. Capaian 

kinerja sebesar 115,8% (mencapai target) 

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. Target yang ditetapkan 

sebesar 80%. Capaian kinerja sebesar 32,5% (tidak mencapai target) 

anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate tahun anggaran 2021 

yaitu pagu awal Rp.10.117.461.000 (sepuluh milyar seratus tujuh belas juta empat 

ratus enam puluh satu ribu rupiah), sedangkan pagu setelah revisi 

Rp.11.960.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Adapun 

Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.10.997.016.219,- (sepuluh milyar 

Sembilan ratus Sembilan pulih tujuh juta enam belas ribu dua ratus Sembilan belas  

rupiah) atau sebesar 91,95%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. LATAR BELAKANG   

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan 

kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, 

pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat 

dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut 

usia, dan keluarga miskin. 

Pembangunan kesehatan merupakan cermin indikator utama keberhasilan 

pembangunan Bangsa Indonesia, hal ini mengingat Human Development Index 

(HDI), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia 

(IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan 

dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai 

faktor utama dalam memenuhi hak dasar manusia di dunia serta menjadi target 

utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan 

bangsa sebagaimana termuat dalam deklarasi Millenium Development Goals 

(MDGs). 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada 

tanggal 27 Januari 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.  

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 adalah 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan 

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan 
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dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif 

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi 

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024 maka Kementerian 

Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan 

kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan kesehatan pada periode 2020-2024 adalah Program 

Indonesia Sehat dengan Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai 

pada tahun adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan 

oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, 

menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada 

balita. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan 

tersebut maka masing-masing unit utama (eselon I) menyusun Rencana Aksi 

Program, dan masing-masing eselon II dan atau Satuan Kerja menyusun Rencana 

Aksi Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

PermenPAN dan RB No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap 

Tahun Anggaran berakhir, pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban untuk 

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) atas pelaksanaan kegiatan selama 

1 (satu) tahun, baik keberhasilan maupun kegagalan. LAK tesebut merupakan 

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

SAKIP merupakan sebuah sistem dengan  pendekatan manajemen berbasis 

kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna 

pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta 

sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu 
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disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. 

Sehingga setiap instansi secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders dan unit tertinggi 

diatasnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sebagai Unit Pelaksana 

Teknis Kementerian Kesehatan, diberikan kewenangan mengelola anggaran 

sendiri, yang berada serta bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan RI dan wajib 

melaksanakan amanah pembuatan LAPKIN tersebut, untuk memberikan 

gambaran pencapaian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, dan juga merupakan bentuk 

pertanggungjawaban serta akses informasi bagi masyarakat. 

KKP Kelas III Ternate mempunyai wilayah kerja yang cukup besar dan 

sangat  strategis karena perbatasan dengan Negara tetangga seperti Australia, 

Philipina, Papua Nugini dan jepang. Demikian juga pintu masuk kapal pelayaran 

international (kapal eksport) mengingat banyak pelabuhan-pelabuhan khusus 

eksport pertambangan dan perikanan yang tersebar di propinsi Maluku Utara. 

Demikian juga kapal-kapal yang melakukan pelayaran dari barat menuju dan/atau 

dari Indonesia Timur sebagian besar singgah di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. 

Dengan letak geografis yang strategis tersebut, maka KKP Kelas III Ternate 

sangat potensial untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan 

dalam upaya pengendalian faktor risiko di wilayah kerjanya. 

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus 

perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penjalanan dan penularan 

penyakit antar negara dan wilayah semakin cepat, terutama masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti New Emerging Disease, seperti 

Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan  Paragoniasis 

Pulmonallis. Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, Corona Virus Disease 19 

(COVID-19) yang pandemi pada tahun 2020 sampai sekarang, dan penyakit 

menular lainnya, seperti Dengue Haemorragic Fever, Chikungunya, Cholera, 

Salmonellosis, dan Filariasis. Emerging Disease yang berpotensi masuk ke 
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Indonesia antara lain HIV/AIDS sedangkan Re-emerging disease antara lain : Pes, 

TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies.  

Penyusunan LAKIP berdasarkan sasaran strategis dan indikator-indikator 

yang terdapat dalam Rencana Aksi  Kegiatan 2020-2024 yang ada serta rencana 

kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 

secara tertulis, untuk mengetahui pencapaian kegiatan dan realisasi anggaran 

tahun 2021, yang harus dipertanggungjawabkan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Ternate kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Kementerian Kesehatan RI. 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa Kantor Kesehatan 

Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.  

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya 

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, 

pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, 

pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif 

(OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul 

kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah 

kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara 

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kekarantinaan;  

b. pelaksanaan pelayanan kesehatan;  

c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara;  

d. pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan 

penyakit yang muncul kembali;  

e. pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia;  
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f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit 

yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;  

g. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan 

kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra 

termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;  

h. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;  

i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi 

persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;  

j. pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;  

k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;  

l. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;  

m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;  

n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan 

surveilans kesehatan pelabuhan;  

o. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara;  

p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan  

q. pelaksanaan urusan administrasi KKP.  

 

D. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate terdiri atas : 

a. Kepala 

b. Subbagian Administrasi Umum 

c. Instalasi 

d. Wilayah kerja; dan  

e. Kelompok jabatan fungsional 

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan 

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

hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, 

persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas III.  
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Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional 

Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan penunjang administrasi. 

Wilayah kerja KKP merupakan unit kerja fungsional dilingkungan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala KKP.  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan, 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagan Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ternate dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar  
Bagan Struktur Organisasi  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Ternate, terdiri dari :  

1. Kata Pengantar 

2. Ikhtisar eksekutif 

3. Daftar Isi 

4. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini diuraikan mengenai dasar penyusunan LAKIP, serta 

gambaran umum, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Ternate sebagai UPT Kementerian Kesehatan, struktur organisasi KKP 

Kelas III Ternate, dan sistematika penulisan laporan 
 

5. BAB II  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan 

perjanjian kinerja  KKP Kelas III Ternate tahun 2021, meliputi : 

A. Perencanaan Kinerja : 

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Program 2020-2024 dan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Tahun 2021. 

B. Perjanjian Kinerja : 

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja KKP Kelas III Tahun 2021. 
 

6. BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA  

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian 

kinerja yang di dalamnya menjelaskan analisis per inidikator dengan 

mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator 

maupun yang bersifat pendukung, termasuk di dalamnya menguraikan secara 

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang 

dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil. 

Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam 

pencapaian kinerja, seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, 

Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 
 

7. BAB IV SIMPULAN 

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 RKT 2021 

 Penetapan Kinerja 2021 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

 
A. PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan 

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Ternate Tahun 2021, telah disusun Indikator Kinerja dan target masing-masing 

indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. 

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang 

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima 

tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian 

perjanjian  kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh 

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan 

dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya 

untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh 

penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai 

persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.  

 

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Ternate sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian 

Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menyusun 

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Kepala 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Nomor HK.03.02/1/1574/2020. 

RAK 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif 

memuat kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan 

oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate untuk kurun waktu tahun 

2020-2024, yang menjadi pedoman Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
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Ternate dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun 2020 

hingga tahun 2024.  

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana 

Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024, tidak 

terdapat visi dan misi, namun mengikuti dan menjabarkan visi dan misi Presiden 

Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong, sedangkan di bidang kesehatan 

yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan 

Adapun Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

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

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi 

. 

a. Tujuan dan Sasaran    

1. Tujuan  

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen 

pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan 

dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate  

Memiliki tujuan startegis yaitu Meningkatnya Pelayanan  Kekarantinaan 

Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

2. Sasaran 

Sasaran starategis KKP Kelas III Ternate dalam Rencana Aksi Kegiatan 

KKP Kelas III Ternate merupakan sasaran strategis yang disesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsi KKP. Sasaran tersebut adalah Sasaran 

tersebut adalah yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk 

yang dikendalikan sebesar 100%. 

 

b. Arah Kebijakan 

Arah kebijakan dan strategi berguna untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 

dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pencegahan dan 

pengendalian penyakit . Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP  Kelas III 

Ternate didasarkan serta mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan 
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Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan 

teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas III Ternate sebagai 

berikut :  

1. Penguatan  deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko.  

2. Pengembangan dan Penguatan kapasitas wilayah kerja 

3. Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. 

4. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia  

5. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program dan sektor 

 

c. Strategi 

Seperti yang telah ditetapkan bahwa tujuan strategis Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate yang mendukung strategi program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi 

Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi 

kegiatan sebagai berikut:   

1. Perluasan cakupan deteksi dini  penyakit dan faktor risiko 

2. Peningkatan  respon kejadian penyakit dan faktor risiko 

3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor 

risiko 

4. Peningkatan komunikasi dan advokasi 

5. Penguatan akuntabilitas  

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

7. Kerjasama lintas sektor dan program 

8. Peningkatan jumlah wilayah kerja baru  termasuk dukungan Sumber Daya 

Manusia 
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Tabel 2.1 
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Rencana Aksi Kkegiatan (RAK)  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 2020-2024  
 

SASARAN 
 

NO INDIKATOR DO 
TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu 
Masuk Negara 
dan Wilayah 

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

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

20.000 33.000 35.387 40.695 44.765 

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

Faktor risiko 
yang 
dikendalikan 
berdasarkan 
temuan pada 
indikator no.1 

90% 91% 92% 93% 95% 

3 Indeks 
Pengendalian 
Faktor Risiko 
di pintu masuk 
negara 
sebesar 

 80% 83% 85% 87% 90% 

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

4 Nilai kinerja  
anggaran 
sebesar 

hasil 
penilaian 
kinerja RKA 
KL dengan 
menggunaka
n tools 
aplikasi 
SMART DJA 
Kementerian 
Keuangan 

80 83 86 90 95 

5 Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 

Capaian 
keluaran 
kegiatan 
diukur 
dari realisasi 
volume 
keluaran 
(RVK) 
dan realisasi 
volume 
keluaran 
kegiatan 

90 93 95 97 98 
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(RIKK) 
dengan 
menggunaka
n formula 
rata 
geometric 

6 Kinerja 
implementasi 
WBK satker 

Perolehan 
nilai 
implementasi 
menuju 
Wilayah 
Bebas 
Korupsi 
(WBK) pada 
satuan kerja 
melalui 
penilaian 
mandiri (self 
assessment) 
yang 
dilakukan 
oleh satuan 
kerja 
dengan 
menggunaka
n Lembar 
Kerja 
Evaluasi 
(LKE), zona 
integritas 
menuju 
WBK/WBBM 
yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
Permenpan 
dan RB yang 
berlaku dan 
kemudian 
dilakukan 
evaluasi oleh 
Unit 
Pembina 
Sekretariat 
Ditjen P2P 

70 75 78 80 85 

7 Persentase 
Peningkatan 
kapasitas ASN 
sebanyak 20 
JPL 

Pegawai 
yang 
ditingkatkan 
kemampuan
nya sesuai 
kompetensin
ya {seminar, 
workshop, 
capacity 
building, on 
job training} 

45% 55% 65% 75% 85% 
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2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan tahunan indikator 

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rencana aksi program pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 

NO SASARAN NO INDIKATOR 
 

TARGET  
 

1 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan 

Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan 

33.000 

2 Persentase faktor risiko penyakit dipintu 

masuk yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

91%  

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu 

masuk negara 

83%  

2 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit 

4 Nilai kinerja  anggaran 83 

5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93 

6 Kinerja implementasi WBK satker  75 

7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL  

55% 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate disusun 

berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Ternate  Tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2021.  

Penetapan Kinerja Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 telah 

disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate pada awal tahun 2021 setelah turunnya DIPA dan 

RKA-KL Tahun 2021.  
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Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate dalam dokumen Penetapan Kinerja Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021, adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.3 

Penetapan Kinerja Tahunan 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 

NO SASARAN NO INDIKATOR 
 

TARGET  
 

1 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan 

Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan 

33.000 

2 Persentase faktor risiko penyakit dipintu 

masuk yang dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

91%  

3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu 

masuk negara 

83%  

2 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada 

Program Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit 

4 Nilai kinerja  anggaran 83 

5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93 

6 Kinerja implementasi WBK satker  75 

7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL  

55% 

  

Jumlah anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate tahun 2021 

Rp. Rp.11.960.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta 

rupiah),-  dengan rincian sebagai berikut : 

 

No Kegiatan  Anggaran 

1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 

Negara dan Wilayah 

Rp. 2.625.515.000 

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Rp. 9.334.485.000 

 Total Rp. 11.960.000.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan 

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,  atau target indikator kinerja 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana realisasi atau capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang 

dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate dalam kurun waktu 

Januari – Desember 2021.  

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, 

sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing 

indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut 

masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan 

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

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.  

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, 

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate  khususnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi  

dan Penetapan Kinerja. 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor 

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

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

indikator-indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate yang telah ditetapkan 

dalam sasaran. Sasaran kantor Kesehatan Kelas III Ternate adalah Meningkatnya 

faktor risiko penyakit di pintu masuk Negara dan Wilayah yang dikendalikan sebesar 

100%, dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
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Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan 

Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, terdapat 7 (Tujuh) 

indikator kinerja. Di bawah ini akan disampaikan hasil pengukuran kinerja dari masing-

masing indikator sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 

NO SASARAN NO INDIKATOR 
 

TARGET   

REALISASI PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

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

33.000 52.637 159,5% 

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

91%  100% 110% 

3 Indeks Pengendalian 
Faktor Risiko di pintu 
masuk negara 

83%  81,8% 98,6% 

2 

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

4 Nilai kinerja  anggaran 83 86,9 104,7% 

5 
Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 

93 95,1 102,3% 

6 
Kinerja implementasi 
WBK satker  

75 83,37 111,2% 

7 Persentase Peningkatan 
kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL  

55% 26% 47,3% 

 Rata-Rata Capaian 104,8 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 7 indikator yang mendukung sasaran strategis, 

sebanyak 6 (enam) indikator sudah mencapai target kinerja dan 1 (satu) indikator yang 

tidak mencapai target kinerja. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian indikator 

secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 104,8%. 
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Tabel 3.2 
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah 

yang Terdapat dalam Dokumen Renstra 
 

NO SASARAN NO INDIKATOR 

 
TARGET 
JANGKA 

MENENGAH   

RATA-RATA 
S/DREALISASI 

TAHUN INI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

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

177.438 89.457 
 

50,42% 

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

95% 100% 105,3% 

3 Indeks Pengendalian 
Faktor Risiko di pintu 
masuk negara 

90% 80,4% 89,3% 

2 

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

4 Nilai kinerja  anggaran 95 84,6 89,1% 

5 
Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 

98 94,7 96,6% 

6 
Kinerja implementasi WBK 
satker  

85 77,7 91,4% 

7 Persentase Peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 
20 JPL  

85% 23,2% 27,3% 

 Rata-Rata Capaian 81,9 
 

Apabila melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan 

2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RAK KKP 

Kelas III Ternate Tahun 2020-2004, maka secara umum sudah ada indikator yang 

telah mencapai target jangka menengah, namun belum dapat dikatakan telah 

mencapai target jangka menengah. Diharapkan semua indikator dapat mencapai 

100% pada tahun terakhir periode RAK KKP Kelas III Ternate. 

 

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA  

Sebagaimana hasil pengukuran kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Ternate tahun 2020, bahwa dari 7 (tujuh) indikator kegiatan, terdapat  6 indikator 

yang mencapai target yang ditetapkan, sementara terdapat 1 indikator yang tidak 

mencapai target, yaitu  indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL. Rata-rata capaian kinerja 115,3 persen. 
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Berikut ini adalah analisis hasil pengukuran indikator kinerja, temasuk gambaran 

terkait keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan pemecahannya. 

 

 

SASARAN : 

Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 

Negara dan Wilayah 

Tabel 3.3 
Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Tahun 2021 
 

NO SASARAN NO INDIKATOR 
 

TARGET  
 

 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

KINERJA 

1 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk 

Negara dan 

Wilayah 

1 Jumlah pemeriksaan 

orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan sesuai 

standar kekarantinaan 

kesehatan 

33.000 52.637 159,5% 

2 Persentase faktor risiko 

penyakit dipintu masuk 

yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan 

91%  100% 110% 

3 Indeks Pengendalian 

Faktor Risiko di pintu 

masuk negara 

83%  81,8% 98,6% 

 Rata-Rata Capaian 150,7% 

 

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningatnya pelayanan kekarantinaan di 

pintu masuk negara dan wilayah terdiri dari 3 (tiga) indikator. Capaian kinerja untuk 

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 150,7%. Berikut disampaikan 

rincian capaian indikator kinerja sasaran 1. 

Indikator 1 : Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan, barang dan lingkungan  
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Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pengawasan kekarantinaan 

kesehatan, KKP Kelas III Ternate terus melaksanakan pengawasan kekarantinaan 

di pintu masuk, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, terkait dengan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan, KKP   Kelas 

III Ternate melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas orang, alat angut, 

barang dan pemeriksaan lingkungan.  

Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan dokumen kekarantinaan 

serta pemeriksaan fisik terhadap orang, barang dan alat angkut yang menjadi 

obyek pemeriksaan, dan mengeluarkan dokumen kekarantinaan Kesehatan yang 

dibutuhkan. Khususnya  dengan kejadian pandemi Corona Virus Disease 19 

(COVID-19) yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 sampai saat ini, termasuk 

di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan pengawasan orang, alat angkut, dan barang 

yang dilaksanakan sebagian besar dalam rangka pengawasan dan 

penanggulangan COVID-19 di pintu masuk pelabuhan/bandara. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh 

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan  COVID-19 di Pusat atau yang 

dikeluarkan oleh daerah, aturan dari kementerian Perhubungan serta Instruksi 

Menteri Dalam Negeri dan berkoordinasi dengan wilayah yaitu Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab kekarantinaan di wilayah. 

 

Difinisi Operasional : 

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang 

digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu 

jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat 

yang digunakan dalam alat angkut. 

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar 

atau masuknya penyakit dan/atau factor risiko kesehatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 
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Pengawasan kekarantinaan kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan 

dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap 

alat angkut, orang serta barang oleh pejabat karantina kesehatan. 

Dokumen karantina Kesehatan adalah surat keterangan Kesehatan yang 

dimiliki setiap alat angkut, orang dan barang yang memenuhi persyaratan baik 

nasional maupun internasional. 

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar kekarantinaan kesehatan adalah Jumlah pemeriksaan penafisan orang, 

alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun 

 

Cara perhitungan : 

Perhitungan Persentase capaian kinerja dengan cara Jumlah pemeriksaan 

penafisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, 

pemeriksaan barang, dan jumlah pemeriksaan lingkungan yang dilakukan, 

dibagi dengan target pemeriksaan penafisan orang, pemeriksaan alat angkut 

sesuai standar karantina, pemeriksaan barang, dan pemeriksaan lingkungan 

dikali seratus. 

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, pemeriksaan alat angkut  
sesuai standar karantina, pemeriksaan barang, dan  

jumlah pemeriksaan lingkungan yang dilakukan 
           x 100 

Target pemeriksaan penafisan orang, pemeriksaan alat angkut 
 sesuai standar karantina, pemeriksaan barang, dan  

jumlah pemeriksaan lingkungan 
 

 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Realisasi Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut sesuai standar 

kearantinaan, barang dan lingkungan tahun 2021 sebanyak 52.637, dari target 

yang ditetapkan sebanyak 33.000. Persentase capaian kinerja dihitung 

sebagai berikut : 

52.637 
        x 100  =  159,5% 
33.000 
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Tabel 3.4 
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pemeriksaan Orang, Alat Angkut 

Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 
 

NO INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

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

 
33.000  

 
52.637 

 
 

159,5% 

 
Berdasarkan tabel di atas, target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut sesuai 

standar kekarantinaan Kesehatan, barang dan lingkungan ditetapkan sebanyak 

33.000. Adapun realisasi sebanyak 52.637, dengan capaian kinerja sebesar 

159,5%. Dengan demikian indikator ini mencapai target. 

Adapun komposit serta realisasi dari pemeriksaan orang, alat angkut sesuai 

standar kekarantinaan, barang dan lingkungan dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pemeriksaan Orang 

Target dan Realisasi pemeriksaan orang tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini : 

Grafik 3.1 
Perbandingan Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, target yang ditetapkan untuk pemeriksaan orang 

sebanyak 2.900 orang, Adapun realisasi sebanyak 26.832 dengan persentase 

sebesar 925,2%.  

Adapun yang menjadi komposit pemeriksaan orang meliputi pemeriksaan izin 

laik terbang sebanyak 160 orang (0,6%), izin angkut orang sakit sebanyak 265 

orang (1%), Jemaah calon Umroh sebanyak 363 orang (1,4%), pemeriksaan 

Kesehatan penjamah makanan di pelabuhan/bandara sebanyak 31 orang 

2.900 

26.832 
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 20.000
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(0,1%), pengujian Kesehatan sebanyak 253 orang (0,9%), pemeriksaan 

Kesehatan (pemeriksaan COVID-19, pemeriksaan untuk vaksinasi COVID-19) 

sebanyak 25.760 orang (96%). 

 

b) Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan 

Pemeriksaan alat angkut yang dilakukan adalah pemeriksaan dalam rangka 

penerbitan PHQC, pemeriksaan dalam rangka penerbitan SSCEC/SSCC, 

pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP, dan pemeriksaan dalam rangka 

penerbitan P3K. 

Target dan realisasi pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinan 

tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut : 

 
Grafik 3.2 

Target Dan Realisasi Pemeriksaan Alat Angkut  
Sesuai Standar Kekarantinan Tahun 2021 

 

 

Berdarsarkan tabel di atas, realisasi pemeriksaan alat angkut sesuai standar 

kekarantinaan sebanyak 23.917 alat angkut, dari target yang ditetapkan 

sebanyak 17.550 alat angkut, dengan persentase sebesar 136,3%. 

Adapun yang menjadi komposit pemeriksaan alat angkut sesuai standar 

kekarantinaan adalah pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen PHQC 

sebanyak 19.177 alat angkut (80,2%), pemeriksaan alat angkut dalam rangka 

penerbitan dokumen P3K sebanyak 2.268 alat angkut (9,5%), pemeriksaan 

alat angkut dalam rangka penerbitan COP sebanyak 1.740 alat angkut (7,3%), 

dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC/SSCC sebanyak 

732 alat angkut (0,03%).  
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c) Pemeriksaan Barang 

Target dan realisasi pemeriksaan barang tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

Grafik 3.3 
Target dan Realisasi Pemeriksaan Barang Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pemeriksaan barang sebanyak 116, dari 

target yang ditetapkan sebanyak 50, dengan persentase sebesar 232%. 

 
d) Pemeriksaan Lingkungan 

Pemeriksaan lingkungan yang dilakukan adalah inspeksi sanitasi Tempat-

tempat Umum, inspeksi sanitasi Tempat Pengolahan Makanan, inspeksi 

sanitasi sarana air bersih. Target dan realisasi pemeriksaan lingkungan tahun 

2021 dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 3.4 
Target dan Realisasi Pemeriksaan Lingkungan Tahun 2021 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pemeriksaan lingkungan yang dilakukan 

sebanyak 1.772 pemeriksaan, dari target yang ditetapkan sebanyak 1.100 

pemeriksaan, dengan persentase sebesar 161,1%. 
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2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Grafik 3.5 
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Pemeriksaan Orang,  

Alat Angkut Sesuai Standar Karantina, Barang dan Lingkungan  
Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu  

 

 

 

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Perbandingan capaian kinerja indikator jumlah pemeriksaan Orang, alat 

angkut Sesuai Standar kekarantinaan, Barang dan Lingkungan, capaian  

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam Dokumen RAK, dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 
Tabel 3.5 

Perbandingan Kinerja Pemeriksaan Orang, Alat Angkut Sesuai Standar 
Karantina, Barang dan Lingkungan Sampai dengan Tahun ini dengan Target 

Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RAK  
 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENG AH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
 

REALISASI 
(%) 

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk negara 

120.891 89.457 
74% 

 
 
 
 
 
 

36.820 

52.637 

156,1%

243,7%
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Grafik 3.6 
Perbandingan Kinerja Pemeriksaan Orang, Alat Angkut Sesuai Standar 

Karantina, Barang dan Lingkungan Sampai dengan Tahun ini dengan Target 
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RAK 

 

 
 

Berdasarkan grafik di atas, target jangka menengah yang ditetapkan dalam RAK 

sebanyak 120.891 pemeriksaan, realisasi sampai dengan tahun 2021 yang 

merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sebanyak 89.457 pemeriksaan, 

dengan persentase capaian kinerja sebesar 74%. 

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak dapat 

Dibandingkan 

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pemeriksaan orang, alat angkut 

sesuai standar kekarantinaan, barang dan lingkungan, sebagai berikut 

 
Grafik 3.7 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pemeriksaan orang, alat angkut 
sesuai standar kekarantinaan, barang dan lingkungan Dengan KKP Ambon 

Tahun 2021 
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Upaya Yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu dengan melaksanakan 

pemeriksaan pada pintu masuk pelabuhan dan bandara, sebagai berikut : 

 Pemeriksaan penafisan orang 

Pemeriksaan penafisan orang, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

pelaku perjalanan. Pemeriksaan penafisan atau screening merupakan 

langkah penting dalam mencegah penularan penyakit. Penafisan merupakan 

Tindakan awal yang dilakukan petugas Kesehatan di pintu masuk terhadap 

orang yang akan berangkat maupun datang. Adanya pandemi COVID-19 

yang masih berlangsung pada tahun 2021, kegiatan penafisan yang 

dilaksanakan pada pelaku perjalanan dan kru lebih diperketat lagi, mengingat 

semua penumpang serta kru yang datang sebagian besar berasal dari daerah 

terjangit, begitu juga dengan penumpang  serta kru yang akan berangkat.  

Secara umum kegiatan Pemeriksaan penafisan orang dilaksanakan oleh 

kantor induk dan wilker serta pos, pada kondisi normal tidak ada kejadian KLB 

dan atau atau dalam rangka penanganan pandemi seperti pada masa 

pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai sekarang, dengan sasaran 

dilakukan pada : 

1. Penumpang kapal dan pesawat, pada penumpang datang dan akan 

berangkat. 

2. Kru kapal dan pesawat.  

3. Penjamah makanan yang ada di kantin, rumah makan, café yang ada di 

wilayah pelabuhan/bandara 

4. Anak Buah Kapal (ABK), pelajar dan mahasiswa atau masyarakat yang 

melakukan pengujian kesehatan  

5. Masyarakat pelabuhan lainnya seperti pegawai  

6. Pelaku perjalanan internasional seperti calon jamaah umroh, atau pelaku 

perjalanan internasional lainnya. 

Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penafisan dengan sasaran 

tersebut di atas, dilakukan pada saat : 

1. Pengawasan terhadap lalu lintas orang. Merupakan Kegiatan 

Pemeriksaan rutin harian yang dilaksanakan terhadap orang yang 

dilakukan di area kedatangan dan keberangkatan penumpang  
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dipelabuhan dan bandara. Pemeriksaan dilakukan terhadap penumpang 

dan calon penumpang serta kru utamanya kejadian pandemi.  

2. Kegiatan skrining penyakit menular HIV/AIDS dan penyakit TB. 

Melaksanakan pengawasan faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS 

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan 

melakukan pemeriksaan skrining TB dan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan 

dan bandara, yang dilaksanakan dibeberapa pelabuhan laut. 

3. Kegiatan pengawasan pada situasi khusus. Kegiatan pengawasan pada 

situasi khusus yang dilaksanakan adalah situasi khusus Idul Fitri serta 

Natal dan Tahun Baru, dengan membentuk posko mandiri dan atau 

gabungan dengan Lintas sektor/Lintas Program yang ada di pelabuhan 

dan bandara. Salah satu kegiatannya adalah pemeriksaan terhadap 

penumpang atau masyarakat pelabuhan lainnya. 

4. Kegiatan pemeriksaan orang sakit. Dengan melakukan pemeriksaan 

administrasi dan fisik terhadap setiap orang sakit yang mengajukan izin 

angkut orang sakit. 

5. Pemeriksaan calon jamaah umroh atau pelaku perjalanan internasional 

lainnya, yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan vaksin internasional. 

Pemeriksaan dilakukan sebelum pemberian vaksinasi. 

6. Pemeriksaan pelaku perjalanan, yang dilaksanakan pada saat 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 

Kegiatan pemeriksaan atau pendukung lainnya yang dilakukan terhadap 

orang, dilakukan dengan cara : 

1. Melakukan skrining berupa pemeriksaan suhu tubuh menggunakan 

thermal scanner dan thermal gun terhadap penumpang yang akan 

berangkat dan datang serta terhadap kru kapal dan kru pesawat di 

pelabuhan dan bandara. Jumlah orang yang dilakukan pemeriksaan 

suhu tubuh.  

2. Melakukan skrining penyakit tertentu dengan pemeriksaan cepat 

menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk pemeriksaan COVID-

19, HIV/AIDS, dan TB 

3. Pengisian Health Alert Card (HAC) atau kartu kewaspadaan dini yang 

dilakukan oleh setiap calon penumpang atau berkelompok, secara 

manual atau elektronik, yang dibimbing oleh petugas. 
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4. Pemeriksaan Kesehatan/assesmen pada setiap orang yang melakukan 

pengujian Kesehatan, dan akan melaksanakan vaksinasi  baik itu 

vaksinasi COVID-19 maupun vaksinasi internasional 

 

 Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina 

Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina Kesehatan juga 

dilaksanakan pada kondisi normal tidak ada kejadian KLB atau dalam rangka 

penanganan pandemi seperti pada masa pandemi COVID-19. Pemeriksaan 

menggunakan kit yang berisi formulir pemeriksaan, thermal gun, peralatan 

pemeriksaan air secara cepat dan terbatas, senter, APD   

Kegiatan pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan Kesehatan 

yang diselengarakan meliputi :  

1. pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen PHQC; 

2. pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC dan 

SSCC;  

3. pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen P3K; dan 

4. pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen COP. 

Adapun upaya pemeriksaan alat angkut yang dilakukan dalam rangka 

penerbitan dokumen kekarantinaan Kesehatan yaitu :  

1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan masa berlaku dokumen 

Kesehatan alat angkut;  

2. melakukan pemeriksaan kondisi sanitasi alat angkut termasuk keberadaan 

vektor dan BPP serta pengambilan dan pemeriksaan sampel air secara 

sederhana;  

3. melakukan pemeriksaan Kesehatan kru.  

 

 Pemeriksaan barang 

Pemeriksaan barang yang  dilakukan adalah pemeriksaan jenazah dalam 

rangka penerbitan surat izin angkut jenazah, serta  pengawasan jenazah yang 

masuk.  

 Pemeriksaan lingkungan 

Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan di pelabuhan dan bandara yang 

dillaksanakan oleh KKP Kelas III Ternate bertujuan untuk mewujudkan 

wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara yang tidak menimbulkan risiko 
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kesehatan masyarakat dan mewujudkan kondisi wilayah Pelabuhan atau 

Bandar Udara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas 

pekerja serta masyarakat Pelabuhan dan Bandar Udara dalam melaksanakan 

aktifitasnya. Pengelompokan kegiatan pemeriksaan lingkungan yang 

dilaksanakan meliputi : 

1. Pemeriksaan sanitasi lingkungan 

Kegiatan pemeriksaan sanitasi lingkungan dilaksanakan secara rutin 

setiap bulan menggunakan tools berupa formulir pemeriksaan sanitasi 

lingkungan, melakukan Tindakan penyehatan apabila dibutuhkan dan 

memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan 

pada sarana dan atau proses kegiatan untuk mengetahui apakah 

memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Adapun kegiatan pemeriksaan 

sanitasi lingkungan yang dilaksanakan oleh kantor induk dan  wilker 

meliputi : 

1. Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU). Dilaksanakan dengan 

melakukan pemeriksaan pada setiap bangunan/Gedung perkantoran 

atau fasilitas umum yang berada di pelabuhan dan bandara. 

Pemeriksaan yang dilakukan termasuk melakukan pengukuran 

parameter lingkungan seperti pencahayaan dan kebisingan.  

2. Inspeksi sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM). Dilaksanakan 

dengan melakukan pemeriksaan pada setiap TPM yang ada di 

pelabuhan dan bandara meliputi rumah makan, cafe, longue, dan 

sejenisnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana fisik dan 

pengambilan serta pemeriksaan sampel makanan dan minuman. 

Pemeriksaan sampel dilakukan secara kimia dan mikribiologi.  

3. Inspeksi sanitasi Sarana air Bersih (SAB) di pelabuhan dan bandara. 

Dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan pada setiap SAB yang 

ada, dan melaksanakan pengambilan serta pemeriksaan sampel air. 

Pemeriksaan sampel dilakukan secara fisik, kimia dan mikrobiologi.  

 

Upaya  lainnya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator antara 

lain : 

a. Melakukan pemeriksaan rujukan sampel makanan dan minuman serta air 

bersih ke BTKL Ambon untuk dilakukan pemeriksaan bakteriologi dan kimia. 
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b. Melakukan pendampingan survey dan pengendalian vektor dan BPP ke 

wilayah kerja 

c. Melakukan pemeriksaan Kesehatan bagi penjamah makanan di TPM yang 

berada di pelabuhan dan bandara yang dilakukan setiap 6 bulan sekali 

d. Melakukan penerbitan sertifikat bagi Tempat Pengolahan Makanan di 

pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat yang berlaku selama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal diterbitkan 

e. Melaksanakan pengawasan faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan melakukan 

pemeriksaan skrining TB dan HIV/AIDS yang dilaksanakan di beberapa 

Wilker  

f. Melaksanakan sosialisasi pada agen pelayaran dalam rangka  pencegahan 

dan penindakan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan 

g. Berkoordinasi dengan Lintas Sektor/Lintas Program antara lain KSOP, 

KUPP, PT Pelni, PT ASDP, Bea dan Cukai, dan Imigras dalam hal 

pemeriksaan orang,alat angkut, barang, dan lingkungan. 

h. Berkoordinasi dengan faskes yang melaksanakan layanan pemeriksaan 

laboratorium COVID-19 terkait pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan 

oleh Satgas COVID bagi pelaku perjalanan 

 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Beberapa faktor internal dan ekternal  yang berpengaruh terhadap capaian 

pemeriksaan yang dilakukan antara lain : 

1. Rendahnya target yang ditetapkan untuk indikator ini, penanggungjawab 

kegiatan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, 

dan capaian sebelumnya. 

2. Berkoordinasi dengan LS/LP baik itu instansi pemerintah maupun swasta, 

terkait pengawasan alat angkut, orang dan barang. 

3. pemeriksaan di pelabuhan dan bandara lebih diperketat dengan melakukan 

pemeriksaan serta validasi dokumen, baik itu vaksin maupun hasil 

pemeriksaan laboratorium terhadap penumpang berangkat maupun 

penumpang datang serta kru kapal/pesawat, atau masyarakat pelabuhan 

lainnya.  
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4. pemeriksaan di pelabuhan dan bandara lebih diperketat dengan melakukan 

skrining berupa pemeriksaan rapid tes terhadap penumpang berangkat 

maupun penumpang datang serta kru kapal/pesawat, atau masyarakat 

pelabuhan lainnya. 

5. Pemberlakuan kebijakan larangan mudik saat hari raya Idul Fitri yang 

diberlakukan dibeberapa provinsi tidak berpengaruh besar terhadap lalu lintas 

alat angkut serta orang mengingat pergerakan orang melalui angkutan laut 

terjadi antar kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.  

 

Kendala/Masalah Yang Dihadapi 

Kendala/masalah yang dihadapi :  

1. Kondisi geografis Provinsi Maluku 

Utara yang merupakan daerah 

kepulauan, terdapat banyak pintu 

masuk pelabuhan dan bandara 

dengan lalu lintas orang, alat 

angkut, barang cukup tinggi, yang 

belum terawasi utamanya di 

wilayah pulau Halmahera sebagai 

pulau terbesar, mengingat 

keterbatasan operasional dan 

sarana serta prasarana yang 

dimiliki, karena didaerah tersebut 

belum ada wilker dan atau 

penempatan SDM.  Diantara 

pelabuhan/bandara tersebut terdapat lokasi pelabuhan khusus di Kabupaten 

Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, menjadi pintu masuk bagi 

kedatangan kapal dari luar negeri, yang membawa peralatan dan untuk 

mengangkut  bahan tambang. 

2. Pelayanan permohonan pendafataran, pembayaran serta penerbitan 

dokumen karantina kesehatan untuk alat angkut dilakukan secara secara on 

line, sehingga kelancaran proses pembuatan dokumen ini tergantung pada 

layanan jaringan internet di lokasi tersebut. Seringnya terjadi gangguan 

Peta Eksistensi KKP Kelas III 
Ternate di Provinsi Maluku Utara 
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sinyal internet utamanya wilayah di luar ternate meliputi pulau Halmahera 

dan Sanana 

 

Pemecahan Masalah 

1. Untuk lokasi masuk keluarnya kapal yang belum terdapat wilayah kerja dan 

atau petugas, pelayanan pemeriksaan kapal khususnya kapal dari luar 

negeri  dilakukan oleh petugas kantor induk secara bergantian berdasarkan 

permohonan yang masuk, seperti di pelabuhan PT IWIP Kabupaten 

Halmahera Tengah, pelabuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.  

2. Menempatkan petugas pada pelabuhan dengan frekuensi kedatangan dan 

keberangkatan serta lalu lintas orang yang cukup banyak, seperti 

penempatan petugas di pelabuhan Taliabu yang berada di bawah kendali 

Wilker Sanana 

3. Berkoordinasi dengan KSOP dan KUPP dan UPB terkait pelaksanaan 

pengawasan di pelabuhan/bandara 

 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

 

Difinisi Operasional : 

Faktor risiko Kesehatan masyarakat adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang 

dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap 

Kesehatan masyarakat.  

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan 

dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah 

yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang 

digunakan dalam alat angkut. 

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, 

alat angkut, barang dan lingkungan adalah Faktor risiko yang dikendalikan 
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berdasarkan temuan pemeriksaan penafisan terhadap orang, barang dan alat 

angkut, dan lingkungan 

 
Cara perhitungan :  

Untuk menghitung persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang 

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

cara : Jumlah faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan hasil temuan 

pemeriksaan penapisan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan dibagi 

dengan jumlah keseluruhan faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat 

angkut, barang, dan lingkungan dikali seratus. 

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

                  x100 
jumlah keseluruhan faktor risiko yang ditemukan pada orang, 

 alat angkut, barang, dan lingkungan 
 

Untuk menghitung persentase capain kinerja, yaitu realisasi Persentase faktor 

risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan dibagi dengan target persentase yang ditetapkan dikali 

seratus. 

 

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

                  x100 
Target yang ditetapkan 

 

 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

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

barang dan lingkungan adalah : 

926 
=          x 100  

926 
          =  100% 

 

Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada tahun 2021 sebanyak 926 

sedangkan jumlah faktor risiko yang dikendalikan sebanyak 926, realisasi 

yang didapatkan sebesar 100% 
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Adapun perbandingan target dan capaian kinerja Persentase faktor risiko 

penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan sebagai berikut  

Tabel 3.6 
Target Dan Realiasi Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu  

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

 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

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

 
91% 

 
100% 110% 

 
Realisasi kinerja faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan tahun 2021 sebesar 100%. Adapun 

target yang ditetapkan sebesar 91%, persentase capaian kinerja sebesar 

110%. Dengan demikian indikator ini dinyatakan memenuhi target. 

Jumlah faktor risiko ditemukan dan dikendalikan pada pemeriksaan alat angkut, 

orang, barang dan lingkungan sebagai berikut : 

a) Faktor risiko pemeriksaan alat angkut 

Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan alat 

angkut sebanyak 35 alat angkut. Jumlah faktor risiko yang dikendalikan 

sebanyak 35 alat angkut. Persentase faktor risiko pada alat angkut yang 

dikendalikan sebesar 100%. Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah 

disinseksi dan disinfeksi pada alat angkut 

. 

b) Faktor risiko pemeriksaan orang 

Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan 

orang sebanyak 337 orang. Jumlah faktor risiko yang dikendalikan sebanyak 

337 orang. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang sebesar 

100%. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan karantina mandiri 

terhadap orang dengan hasil pemeriksaan COVID-19 reaktif 

 

c) Faktor risiko pemeriksaan barang 

Pada kegiatan pemeriksaan barang, tidak ditemukan adanya faktor risiko. 
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d) Faktor risiko pemeriksaan lingkungan 

Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan 

lingkungan sebanyak 551 pemeriksaan. Jumlah faktor risiko yang 

dikendalikan sebanyak 551. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada 

pemeriksaan lingkungan sebesar 100%. Kegiatan pengendalian yang 

dilakukan yaitu pemberian pengendalian yang sifatnya administrasi dengan 

memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, melakukan spraying 

(penyemprotan), pemberian bubuk abate (abatesasi), dan melakukan 

fogging. 

 

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan 

tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

Grafik 3.8 
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase faktor risiko penyakit  

dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,  
barang dan lingkungan Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu  

 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pengendalian faktor risiko pada 

tahun 2021 sebesar 110% sudah mencapai target ditetapkan tetapi capaian 

kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 111,1%.  

 

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan target RAK 

2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.7 
Perbandingan Kinerja Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Sampai dengan 
Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RAK 

 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENG AH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
 

CAPAIAN  
(%) 

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

 
95 

 
100 105,3% 

 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini 

sebesar 100% dan capaian kinerja yang diperoleh sampai dengan tahun 

2021 sebesar 105,3%  lebih tinggi dari target jangka menengah yang 

ditetapkan sebesar 95%. 

 
4) Perbandingan Capaian  Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan standar nasional/RAP 

dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 3.9 
Perbandingan capaian kinerja Persentase faktor risiko penyakit dipintu 

masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 
tahun 2021 dengan standar nasional/RAP 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% lebih 

tinggi dibandingkan dengan standar nasional/RAP sebesar 89%. 

 

5) Perbandingan Capaian  Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya 
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Perbandingan capaian kinerja Persentase faktor risiko penyakit dipintu 

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

dengan satker lainnya sebagai berikut : 

Grafik 3.10 
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu 

Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan 
Lingkungan, Dengan KKP Ambon Tahun 2021 

 

 

 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan dalam pencapain indikator : 

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan faktor risiko di atas alat angkut serta 

melakukan tindakan pengendalian faktor risiko terhadap alat angkut yang 

terindikasi atau ditemukan faktor risiko.  

2. Melakukan kegiatan pengendalian faktor risiko kepada pelaku perjalanan, 

ABK/crew pesawat yang terindikasi/terpapar penyakit COVID-19 dengan 

melakukan pemeriksaan rapid test (RDT) 

3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap rujukan dan evakuasi orang sakit.  

4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan 

memberikan notofikasi terkait temuan yang diduga penderita, pada saat 

melaksanakan pemeriksaan orang di pelabuhan/bandara.  

5. Melakukan pemeriksaan faktor risiko serta memberikan edukasi serta 

rekomendasi hasil pemeriksaan/inspeksi sanitasi kepada 

pengelola/penanggung jawab sarana terkait temuan yang didapatkan dan 

melakukan tindakan pengendalianyang dibutuhkan : pengendalian lalat 

dengan penyemprotan dan pengendalian kecoak dengan pemasangan 
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perangkap kecoak pada bangunan/Gedung kantor atau fasilitas umum dan 

tempat pengolahan makanan yang belum memenuhi syarat Kesehatan, 

serta tempat penampungan sampah sementara. Pengendalian 

menggunakan larvasida  pada container yang ditemukan keberadaan 

jentik Aedes Aegypti. Pemasangan perangkap tikus pada 

Gedung/bangunan kantor, fasilitas umum dan TPM untuk mengedalikan 

populasi tikus sebagai vektor pes. 

 

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 

Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan berhasil. Hal ini dipengaruhi 

beberapa faktor : 

1. Aktif melakukan koordinasi dengan pihak agen dan kru/ABK alat angkut 

terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan alat angkut dan pengendalian 

faktor risiko yang ditemukan. Selain Berkoordinasi dengan kru dan agen 

koordinasi juga dilakukan dengan Lintas Sektor/Lintas Program antara lain 

ADBAN, KSOP, KUPP, PT. PELNI, PT ASDP, dan pihak terkait lainnya 

terkait pemeriksaan orang dan alat angkut dan pengendalian faktor risiko. 

2. Ketersediaan bahan dan peralatan pendukung untuk melaksanakan 

pengendalian faktor risiko, meskipun terdapat peralatan dan bahan dalam 

jumlah terbatas. 

 

Kendala/Permasalahan Yang Dihadapi 

1. Terdapat beberapa regulasi terkait  penanganan pandemic COVID-19, yang 

dikeluarkan pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas dan Kementerian Teknis, 

dan Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota 

terutama dalam pengaturan pelaku perjalanan, sehingga menimbulkan 

polemik dimasyarakat. 

2. Terdapat ketidaksesuaian item pemeriksaan yang terdapat dalam formulir 

pemeriksaan sanitasi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan 

penilaian. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap interpretasi hasil 

pemeriksaan. 
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Pemecahan Masalah 

1. Melakukan sosialisasi pada pelaku perjalanan terkait  aturan-aturan yang 

berlaku terkait pelaku perjalanan, dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas, 

KSOP, PT Pelni, Penyelenggara bandara Sultan babullah Ternate, pihak 

Airlines dan keagenan kapal dalam penerapannya di lapangan. 

2. Menyesuaikan formulir pemeriksaan sesuai kondisi. 

 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara 

 

Difinisi Operasional : 

Pintu masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau 

barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas 

darat negara. 

Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mengurangi atau memperkecil dampak  akibat aktivitas  

yang ada di pelabuhan, bandara maupun pos lintas batas darat negara baik 

itu lingkungan atau keberadaan vektor yang bisa memberikan dampak buruk 

terhadap Kesehatan, sehingga alat angkut, orang mapun lingkungan 

pelabuhan, bandara udara maupun pos lintas batas darat negara memenuhi 

syarat untuk Kesehatan. 

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah nilai untuk 

mengetahui status faktor risiko di pintu masuk negara yang diperoleh 

berdasarkan hasil penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan 

 

Cara perhitungan :  

Terdapat 11 (sebelas) komposit  yang menjadi unsur penilaian dalam 

penentuan indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara yaitu : 

kelengkapan data surveilans; Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang 

direspon kurang dari 24 jam; Penyusunan rencana kontigensi; Indeks pinjal ≤ 

1; HI perimeter = 0; Tidak ditemukan larva anopheles; kepadatan kecoa 

rendah; kepadatan lalat < 2; TTU memenuhi syarat; TPM laik hygiene; 

Kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan. 
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Untuk melakukan penghitungan indeks pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk negara dengan menjumlahkan seluruh realisasi dari setiap komposit 

yang menjadi unsur penilaian dibagi 11.  

Hasil yang didapatkan dibandingkan dengan kriteria pengelompokan indeks 

risiko untuk mengetahui tingkat risiko. 

Kriteria pengelompokan indeks pengendalian : 

< 50% : Risiko tinggi 

50 - 80% : Risiko sedang 

> 80% : Risiko rendah 
 

Jumlah kelengkapan data surveilans+Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana 
yang direspon kurang dari 24 jam+Penyusunan rencana kontigensi+Indeks 
pinjal ≤ 1+HI perimeter = 0+Tidak ditemukan larva anopheles+kepadatan 

kecoa rendah+kepadatan lalat < 2+TTU memenuhi syarat+TPM laik hygiene+ 
Kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan 

 
11 

 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Nilai realisasi yang diperoleh untuk setiap komposit yaitu : jumlah 

kelengkapan data surveilans sebesar 100%, Jumlah sinyal SKD KLB dan 

Bencana yang direspon kurang dari 24 jam sebesar 100%, Penyusunan 

rencana kontigensi sebesar 100%, Indeks pinjal ≤ 1 sebesar 100%, HI 

perimeter = 0 sebesar 100%, Tidak ditemukan larva anopheles sebesar 

100%, kepadatan kecoa rendah sebesar 100%, kepadatan lalat < 2 

sebesar 30%, TTU memenuhi syarat sebesar 60%, TPM laik hygiene 

sebesar 10%,  Kualitas air bersih memenuhi syarat sebesar 100%. Dengan 

demikian realisasi indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

dihitung sebagai berikut  : 

100%+ 100%+ 100%+100%+ 100%+ 100%+ 100%+30%+60%+10%+100% 
 

11 
= 81,8 

 

Adapun perbandingan target dan capaian kinerja pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.8 
Perbandingan Target dan Realisasi  

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2021 
 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu 
masuk negara 

 83 81,8 
98,6% 

 
Berdasarkan tabel di atas, target indeks pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk negara yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 83, realisasi yang 

diperoleh 81,8. Persentase capaian kinerja 98,6%. Dengan demikian 

indikator ini dinyatakan mencapai target.  Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dan pengelompokan indeks pengendalian, maka KKP Kelas III 

Ternate masuk ke dalam kriteria risiko rendah dengan capaian indeks 

pengendalian >80%. 

Adapun target dan realisasi dari 11 komposit yang menjadi unsur penilaian, 

dapat dilihat pada penjelas berikut. 

a) kelengkapan data surveilans  

Realisasi kelengkapan data surveilans sebanyak 120 data surveilans, 

dari target yang ditetapkan sebanyak 120 data surveilans. Persentase 

yang diperoleh untuk komposit ini sebesar 100%.  

 

b) Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam  

Realisasi jumlah sinyal SKD KLB  dan bencana yang direspon kurang 

dari 24 jam sebanyak 3 sinyal KLB, dari 3 sinyak KLB yang diterima. 

Persentase yang diperoleh untuk komposit ini sebesar 100%. 

Sinyak KLB yang diterima adalah : 

 kejadian DBD yang terjadi di Wilayah Kerja Buli. Respon yang 

dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Halmahera Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk 

melakukan penanggulangan 

 Kejadian kebakaran kapal penumpang KM. Karya Indah yang 

terbakar di Selat Pagama Kabupaten Kepulauan Sula yang terjadi 

pada Bulan Mei 2021. Berkoordinasi dengan Tim KUPP dan 

Basarnas Kabupaten melakukan evakuasi penumpang 
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 sinyal COVID-19 varian Omicron di wilayah operasi PT IWIP Weda 

Kabupaten Halmahera Tengah. Berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi 

Maluku Utara, dokter penanggungjawab di Klinik milik PT IWIP untuk 

melakukan SE.  

 

c) Penyusunan rencana kontijensi 

Realisasi penyusunan rencana kontijensi merupakan realisasi komulatif 

atau akumulasi dari yang sudah ada pada tahun sebelumnya. Jumlah 

penyusunan rencana kontijensi yang sudah dilakukan sebanyak 4 

dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen. Persentase 

yang diperoleh untuk komposit ini sebesar 100%. 

 

d) Indeks pinjal ≤ 1 

Untuk mengetahui Indeks pinjal dilakukan layanan survey vektor pes 

yang dilaksanakan oleh Kantor Induk dan Wilayah kerja pada 10 

pelabuhan/bandara. Indeks pinjal diperoleh dari jumlah pinjal yang 

ditemukan diantara jumlah tikus yang tertangkap sewaktu melakukan 

survey.  

Realisasi indeks pinjal ≤ 1 berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan 

di 10 pelabuhan/bandara, diperoleh hasil sebanyak 9 

pelabuhan/bandara dengan indeks pinjal ≤ 1. Dengan demikian 

persentase yang diperoleh untuk komposit ini sebesar 90%. 

 

e) HI perimeter = 0  

Untuk mengetahui House Indeks (HI) dilakukan kegiatan layanan survey 

vektor DBD yang dilaksanakan oleh Kantor Induk dan Wilayah kerja 

pada 10 pelabuhan/bandara. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan 

survey jentik nyamuk Aedes Aegypti yang berperan sebagai vektor 

penular penyakit DBD pada setiap bangunan/gedung yang ada di area 

perimeter dan buffer pelabuhan/bandara. Angka HI diperoleh dari jumlah 

bangunan yang tidak ditemukan jentik  dari keseluruhan jumlah 

gedung/bangunan yang diperiksa. 
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Realisasi HI perimeter =0 berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan 

di 10 pelabuhan/bandara, diperoleh hasil sebanyak 10 

pelabuhan/bandara dengan hasil HI = 0. Dengan demikian persentase 

yang diperoleh untuk komposit ini sebesar 100%. 

 

f) Tidak ditemukan larva anopheles  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya larva anopheles dilakukan layanan 

survey vektor malaria yang dilaksanakan oleh Kantor Induk dan Wilayah 

kerja pada 10 pelabuhan/bandara. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 

melakuan survey larva/jentik nyamuk dengan metode cidukan, 

kemudian larva yang terciduk dilakukan identifikasi untuk melihat jumlah 

adanya larva anopheles yang tertangkap.  

Realisasi komposit ini, diperoleh hasil sebanyak 10 pelabuhan/bandara 

yang disurvey tidak ditemukan larva anopheles. Dengan demikian 

persentase yang diperoleh sebesar 100%. 

 

g) kepadatan kecoa rendah  

Untuk mengetahui kepadatan kecoak dilakukan layanan survey vektor 

diare yang dilaksanakan oleh kantor induk dan wilayah kerja pada 10 

pelabuhan/bandara. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan 

survey dengan melakukan pemeriksaan keberadaan kecoak pada 

gedung/bangunan yang ada di wilayah buffer pelabuhan/bandara.  

Realisasi komposit ini, diperoleh hasil sebanyak 10 pelabuhabandara 

yang diperiksa dengan tingkat kepadatan kecoak rendah. Dengan 

demikian persentase yang diperoleh sebesar 100%. 

 

h) kepadatan lalat < 2  

Untuk mengetahui kepadatan lalat dilakukan melalui layanan survey 

vektor diare yang dilaksanakan oleh kantor induk dan wilayah kerja pada 

10 pelabuhan/bandara. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan 

pengukuran tingkat kepadatan lalat pada titik-titik yang menjadi tempat 

perkembang biakan lalat menggunakan alat flygrill dengan cara 

menghitung jumlah lalat yang hinggap di atas flygril dalam jangka waktu 

tertentu. 
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i) Tempat-Tempat Umum (TTU)  memenuhi syarat  

Untuk mengetahui TTU memenuhi syarat dilakukan melalui kegiatan 

inspeksi sanitasi terhadap sarana TTU yang dilaksanakan oleh kantor 

induk dan wilayah kerja pada 10 pelabuhan/bandara. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu mengunjungi setiap gedung/bangunan yang ada di 

wilayah pelabuhan/bandara untuk dilakukan inspeksi sanitasi TTU 

menggunakan formulir pemeriksaan, menilai setiap bagian  

gedung/bangunan sesuai parameter atau standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penilaian diperoleh nilai untuk setiap sarana yang 

dinilai untuk menetapkan sarana tersebut memenuhi syarat atau tidak. 

Dari hasil inspeksi sanitasi TTU sebanyak 8 pelabuhan/bandara 

dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian persentase sebesar 

80%. 

 

j) Tempat Pengolahan Makanan (TPM) laik hygiene  

Untuk mengetahui TPM memenuhi syarat dilakukan melalui kegiatan 

inspeksi sanitasi TPM yang dilaksanakan oleh Kantor Induk dan wilayah 

kerja pada 10 pelabuhan/bandara. Kegiatan yang dilakukan yaitu 

mengunjungi TPM yang sudah terdaftar serta melakukan inspeksi 

sanitasi menggunakan formulir untuk menilai setiap bagian sarana, 

bahan makanan yang digunakan dan penjamah makanan, sesuai 

dengan parameter atau standar yang ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan 

TPM hanya 1 pelabuhan/bandara yang dinyatakan memenuhi syarat. 

Dengan demikian persentase sebesar 10%. 

 

k) Kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan  

Untuk mengetahui kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan 

dilakukan melalui kegiatan inspeksi sarana air bersih yang dilaksanakan 

oleh kantor induk dan wilayah kerja di 10 pelabuhan/bandara. Kegiatan 

yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ke setiap sarana air bersih 

serta melakukan isnpeksi sanitasi menggunakan formulir sesuai jenis 

sarana yang diperiksa, untuk menilai setiap bagian sarana sesuai 

dengan parameter atau standar yang ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan 
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semua sarana air bersih di pelabuhan/bandara memenuhi syarat 

Kesehatan. Dengan demikian persentase sebesar 100%. 

 

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Grafik. 3.11 
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pengendalian faktor risiko  

di pintu masuk negara Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu  
 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,6% 

lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 92,9%. 

 

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan target RAK 

2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.9 
Perbandingan Kinerja Indeks pengendalian faktor risiko  

di pintu masuk negara Sampai dengan Tahun ini dengan  
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RAK 

 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENG AH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
 

CAPAIAN 
(%) 

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk negara 

90 80,4 
 

89,3% 

 

79 81,8 

92,9 

98,6 

 90,0

 92,0

 94,0

 96,0

 98,0

 100,0

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

2020 2021

Realisasi Capaian Kinerja (%)
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Target jangka menengah untuk indikator ini sebesar 90%, rata-rata 

realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 80,4% dengan capaian 

kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 89,3%. 

 

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak 

dapat dibandingkan. 

 
5) Perbandingan Capaian  Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya 

Perbandingan capaian kinerja Indeks pengendalian faktor risiko di pintu 

masuk negara dengan satker lainnya sebagai berikut : 

Grafik 3.12 
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu 

Masuk Negara Dengan KKP Ambon Tahun 2021 
 

 
 
 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Guna mendukung pencapaiaan indikator ini, dilakukan upaya-upaya melalui 

beberapa kegiatan meliputi :  

1. Penyelidikan epidemiologi (PE suspek/konfirm KLB), dalam rangka 

percepatan penangulangan terkait kejadian pandemi COVID-19, dengan 

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kota serta pihak swasta. 

2. Melaksanakan pertemuan koordinasi dalam rangka penanggulangan 

pandemi COVID-19 yang melibatkan Lintas Sektor/Lintas Program, Dinas 

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

81,8 90,3 

98,6

100

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

 76,0
 78,0
 80,0
 82,0
 84,0
 86,0
 88,0
 90,0
 92,0

KKP Ternate KKP Ambon

Realisasi Persentase Capaian
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3. Melaksanakan survey dan pengendalian vektor pada situasi KLB dan 

bencana. 

4. Melaksanakan kegiatan pengendalian nyamuk dewasa dengan melakukan 

fogging di area perimeter dan buffer pelabuhan/bandara, untuk 

pengendalian vektor DBD di pelabuhan/bandara. 

5. Melaksanakan survey/pengendalian vektor pes dengan Melakukan 

kegiatan pemasangan perangkap pada Gedung/ bangunan/ halaman 

dilakukan selama 4 hari berturut-turut, perangkap diletakkan pada sore 

hari kemudian diperiksa keesokan harinya untuk melihat adanya tikus 

yang tertangkap. Tikus yang tertangkap kemudian dilakukan pemeriksaan 

dan identifikasi, untuk mengetahui morfologi tikus dan keberadaan pinjal 

pada tikus di pelabuhan/bandara. 

6. Melakukan penyemprotan pada tempat sampah atau Gedung/bangunan 

yang menjadi tempat berpotensi berkembangbiaknya lalat dan kecoak 

dengan insektisida dosis tertentu, untuk pengendalian vektor diare di 

pelabuhan/bandara. 

7. Melakukan indoor residual spraying (IRS) pada Gedung/bangunan, 

dengan maksud untuk meninggalkan residu pada dinding bagunan/gedung 

untuk pengendalian vektor malaria di pelabuhan/bandara.  

8. Melaksanakan survey vektor DBD, dengan melakukan survey jentik 

nyamuk Aedes, pada container/tempat penampungan air yang ada pada 

Gedung/bangunan di wilayah perimeter dan buffer pelabuhan. Survey 

dilakukan untuk mengetahui angka bebas jentik berdasarkan persentase 

house indeks (HI) dan container indeks (CI) di pelabuhan/bandara. 

9. Melaksanakan survey vektor malaria, dengan melakukan survey 

keberadaan jentik nyamuk anopheles, dan melakukan survey nyamuk 

dewasa. Survey nyamuk dewasa dilaksanakan dengan cara melakukan 

penangkapan nyamuk dewasa menggunakan metode umpan body yaitu 

menggunakan orang sebagai umpan. 

10. Melaksanakan Survey vektor diare, dengan melakukan survey lalat pada 

tempat yang berpotensi seperti tempat penampungan sampah yang 

berada di wilayah pelabuhan/bandara atau di rumah makan. Melakukan 

survey kehidupan kecoak di Gedung/bangunan. Survey dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kepadatan vektor. 
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Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Indikator indeks pengendalian di pintu masuk negara berhasil masuk dalam 

katergori kelompok > 80 dengan risiko rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

pelaksanaan kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan secara terus 

menerus mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan. 

Keaktifan petugas dalam melaksanakan kegiatan secara berkala sehingga 

diperoleh data terkait pengendalian. 

 

Kendala/Masalah Yang Dihadapi 

Formulir penilaian berasal dari SINKARKES yang digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan dan penilaian TPM tidak sesuai dengan kondisi TPM 

yang ada di wilayah pelabuhan/bandara  

 

Pemecahan Masalah 

Menyampaikan ke pengelola SINKARKES pusat agar membuat form penilaian 

TPM sesuai dengan kondisi TPM di pelabuhan/bandara, dan menyesuaikan 

form sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

SASARAN : 

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Tabel 3.10 
Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Pada Sasaran Meningkatnya 

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

 

NO SASARAN NO INDIKATOR 
 

TARGET   

REALISASI PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

2 

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

1 Nilai kinerja  anggaran 83 86,9 104,7% 

2 
Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 

93 95,1 102,3% 

3 
Kinerja implementasi WBK 
satker  

75 83,37 111,2% 

4 Persentase Peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 20 
JPL  

55% 26% 47,3% 

 Rata-Rata Capaian 91,3% 
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Indikator kinerja untuk mengukur sasaran Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 4 (empat) indikator. Capaian kinerja 

untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 91,3%. Berikut 

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2. 

 

4. Nilai kinerja  anggaran 

 
Difinisi operasional :  

Nilai kinerja anggaran  adalah proses menghasilkan 

suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan 

membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

 

Cara perhitungan :   

Perhitungan evaluasi kinerja anggaran menggunakan aplikasi SMART DJA. 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja 

kedalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan. 

 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Realisasi rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan aplikasi 

SMART DJA Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar 86,85.  

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja  indikator Nilai Kinerja 

anggaran tahun 2021 dapat dlihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 3.11 

Perbandingan Target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

Nilai kinerja  anggaran 83 86,9 104,6 
 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 

tahun 2021 sebesar 86,85. Target yang ditetapkan untuk indikator ini 
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sebesar 83. Persentase capaian kinerja sebesar 104,64%, dengan 

demikian indikator ini mencapai target 

 

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 

dengan Tahun Sebelumnya 

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan 

tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 3.13 
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran 

Tahun Ini Dengan Tahun Lalu  
 

 

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan capaian kinerja indikator NKA 

pada tahun 2021 sebesar 104,6 lebih tinggi dibandingkan dengan 

realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 102,9. 

 

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan target 

RAK dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.12 
Perbandingan Kinerja Nilai kinerja anggaran  Sampai dengan Tahun ini 
dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RAK 

 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENG AH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
CAPAIAN 

(%) 

Nilai kinerja  anggaran 95 84,6 
89 

82,3 86,9 

102,9 

104,6 

 102,0

 102,5

 103,0

 103,5

 104,0

 104,5

 105,0

 80,0
 81,0
 82,0
 83,0
 84,0
 85,0
 86,0
 87,0
 88,0

2020 2021

Realisasi Capaian Kinerja (%)
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4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar 

Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak 

dapat dibandingkan 

 
5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Satker 

Lainnya 

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran  dengan satker 

lainnya sebagai berikut : 

Grafik 3.14 
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran   

Dengan KKP Ambon Tahun 2021 
 

 

 
 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator antara lain : 

1. Melakukan entry perencanaan kegiatan dan anggaran meliputi target dan 

realisasi bulanan untuk tahun berjalan pada aplikasi E-Monev DJA 

2. Secara berkala setiap bulan melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran 

secara online aplikasi E Monev DJA meliputi capaian keluaran program dan  

capaian keluaran kegiatan untuk setiap out put, realisasi anggaran 

3. Melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan rencana 

pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang sudah dibuat 

4. Mensinkronkan antara realisasi volume keluaran (RVK), volume keluaran 

(TVK), realisasi indikator kinerja keluaran dan target indikator kinerja 

keluaran 

5. Melakukan revisi DIPA 

87 87

104,7

100,37

98

100

102

104

106

 86
 87
 87
 87
 87
 87
 87

KKP Ternate KKP Ambon

Realisasi Persentase Capaian
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Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Indikator Nilai Kinerja Anggaran berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh faktor 

penyerapan anggaran dan capaian keluaran kegiatan yang ada dalam RKAKL, 

Kepatuhan penanggungjawab kegiatan dan pengelola anggaran terhadap RPK 

dan RPD yang dibuat 

 

Kendala/Masalah Yang Dihadapi 

Ketidakpatuhan pelaksana kegiatan terhadap RPK dan RPD yang sudah dibuat 

sehingga terjadi inkonsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanan 

 

Pemecahan Masalah 

Melakukan penyesuaian RPK dan RPD dengan melakukan revisi DIPA dan 

halaman III DIPA 

 

 

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

  

Difinisi Operasional :  

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA 

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN 

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian 

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan 

terhadap regulasi. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan 

menggunakan Aplikasi OM-SPAN 

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada 

Online Monitoring (OM ) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan 

kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta 

efisiensi pelaksanaan anggaran 

IKPA menggunakan 13 indikator penilaian yaitu: Revisi DIPA; Deviasi 

halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ 
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bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian 

output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas. 

 

Cara Perhitungan  : 

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan 

Aplikasi OM-SPAN, menggunakan 13 indikator penilaian. 
 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Rata-rata realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

berdasarkan aplikasi OM-SPAN DJA Kementerian Keuangan tahun 2021 

sebesar 95,1. 

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 3.13 
Target Dan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 

 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA)  

 
93 

 
95,1 102,3 

 
Berdasarkan tabel di atas, target nilai IKPA yang ditetapkan pada tahun 2021 

sebesar 93, realisasi sebesar 95,1. Persentase capaian kinerja sebesar 

102,3%. Dengan demikian indikator ini mencapai target. 

 

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Perbandingan realisasi dan capaian nilai IKPA tahun 2021 dengan tahun 

sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Grafik 3.15 
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Nilai IKPA Tahun 2021  

Dengan Tahun Sebelumnya 
 

 

Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102,3% 

lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,3%. 

 

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Perbandingan realisasi dan capaian nilai IKPA tahun 2021 dengan target 

RAK dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.14 
Perbandingan Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  

Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah  
yang Terdapat dalam Dokumen RAK 

 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENGAH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
CAPAIAN 

(%) 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

 

98 

 

94,7 
96,6% 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja IKPA tahun 2021 sudah 

mencapai 96,6% dibandingkan target jangka menengah sebesar 98. 

 

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak 

dapat dibandingkan 

94,2 95,1 

101,3 

102,3 

 100,6
 100,8
 101,0
 101,2
 101,4
 101,6
 101,8
 102,0
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 94,4
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 94,8
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 95,2

2020 2021

Realisasi Capaian Kinerja (%)
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5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya. 

Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lainnya sebagai berikut : 

Grafik 3.16 
Perbandingan realisasi kinerja Nilai IKPA  

dengan KKP Ambon Tahun 2021 
 

 

 

 
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan untuk mendukung  pencapaian indikator yaitu : 

a. Menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan 

berbasis web (e-Rekon dan LK). 

b. Melakukan Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ), rekon disampaikan ke 

KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan setiap bulan). 

c. Meminimalisir kesalahan dalam pembuatan SPM yang diakibatkan kekurang 

telitian, agar dapat di proses oleh sistem KPPN 

d. Melakukan revisi DIPA dan halaman III DIPA 

e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). 

Uang Persediaan (UP ) , melakukan direvolving dan tidak terlambat,  

f. pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu 

bulan sesuai dengan surat pernyataan dan meminimalisir sisa yang 

dikembalikan/disetor. 

g. Melakukan evaluasi untuk mengantisipasi adanya pagu minus, dan 

menyelesaikan secepat mungkin apabila terdapat pagu minus 

h. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai 

target penyerapan anggaran 
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Kendala/Masalah Yang Dihadapi 

Ketidakpatuhan pelaksana kegiatan terhadap RPK dan RPD yang sudah dibuat 

sehingga terjadi inkonsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanan 

 

Pemecahan Masalah 

Melakukan penyesuaian RPK dan RPD dengan melakukan revisi DIPA dan 

halaman III DIPA. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola 

perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan 

untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja  

 

 
5. Kinerja implementasi WBK satker 

 

Difinisi Operasional : 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah 

yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan 

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public. 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang 

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen 

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat 

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen 

SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan 

kualitas pelayanan publik. 

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

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

Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan 

kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal 

P2P 
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Cara Perhitungan : 

Nilai implementasi WBK satker dihitung berdasarkan nilai akumulasi dari 

akumulasi nilai total komponen pengungkit dan nilai total komponen hasil.  

Nilai Implementasi = Nilai Total Komponen Pengungkit + Nilai Total   

Komponen Hasil 

 

Capaian Indikator  

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Capaian realisasi kinerja implementasi WBK satker tahun 2021 berdasarkan 

penilain desk dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P, diperoleh hasil penilaian 

sebesar  83,37. Perbandingan target dan realisasi dan capaian kinerja dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.15 
Target dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker  

Tahun 2021 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

Kinerja implementasi WBK satker 75  83,37 111,2 

 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator  kinerja implementasi WBK 

satker tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian mandiri sebesar 83,37. Target 

yang ditetapkan untuk indikator ini 75%. Persentase capaian kinerja sebesar 

111,2%. Dengan demikian indikator ini dinyatakan memenuhi target. 

 

Adapun nilai komponen pengungkit dan komponen hasil yang diperoleh 

berdasarkan penilaian mandiri serta desk dengan Bagian Hukormas, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.16 
Hasil Kinerja Implementasi WBK Satker Melalui Penilaian Mandiri Desk 

Dengan Unit Utama Tahun 2021 
 

No Komponen Bobot 
Nilai 

Absolut 
Nilai 

Persentase 

A Pengungkit 60 49,31 82,2 

I Manajemen Perubahan 8 7,34 91,8 

II Penataan Tatalaksana 7 5,58 79,7 

III Penataan Sistem Manajemen SDM 10 9,73 97,3 
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IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 10 100,0 

V Penguatan Pengawasan 15 10,72 71,5 

VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 5,94 59,4 

B Hasil 40 34,06 85,2 

I Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 20 19,03 95,2 

  1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 15 14,03 93,5 

  
2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang      
    Ditindaklanjuti 5 5 100,0 

II Kualitas Pelayanan Publik 20 15,03 75,2 

  
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey 
Eksternal) 20 15,03 75,2 

  Total Nilai 100 83,37 83,37 
 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai komponen pengungkit sebesar 49,31 

(82,2%), sedangkan realisasi nilai komponen hasil sebesar 34,06 (85,2%) 

 

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Grafik 3.17 
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai implementasi WBK satker 

Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya 
 

 
 

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan capaian kinerja indikator 

implementasi WBK tahun 2021 sebesar 111,2 lebih tinggi dibandingkan 

capaian tahun 2020 sebesar 102,9. 
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3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024 

Tabel 3.17 
Perbandingan Kinerja Nilai implementasi WBK satker  

Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah  
yang Terdapat dalam Dokumen Renstra 

 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENGAH  

RATA-RATA 
REALISASI 

SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
 

CAPAIAN 
(%) 

Kinerja implementasi WBK satker 85 77,7 91,4% 

 

Berdasarkan tabel di atas,capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan 

kinerja target jangka menengah sebesar 91,4% 

  

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak dapat 

dibandingkan 

 

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya 

Perbandingan realisasi kinerja implementasi WBK satker sebagai berikut : 

Grafik 3.18 
Perbandingan realisasi kinerja implementasi WBK  

Dengan KKP Ambon Tahun 2021 
 

 

83,4 74

111,2

100

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

 68,0

 70,0

 72,0

 74,0

 76,0

 78,0

 80,0

 82,0

 84,0

 86,0

KKP Ternate KKP Ambon

Realisasi Persentase Capaian



61 

 
 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Untuk mencapai indikator ini, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :  

a. Melaksanakan sosialisasi dan pembentukan Tim ZI WBK/WBBM, 

pembentukan tim melibatkan semua bagian yang ada di KKP Kelas III 

Ternate, pembagian anggota tim keterwakilan dari setiap unsur yang ada. 

b. Melakukan penyusunan rencana kerja Tim ZI WBK/WBBM 

c. Membangun komitmen Pimpinan, Pokja dan seluruh pegawai dalam 

pembangunan zona integritas 

d. Melaksanakan survey mandiri terkait pelayanan publik  dan persepsi anti 

korupsi 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan WBK 

f. Menindaklanjuti hasil TLHP  

g. Meningkatkan unsur-unsur pembangunan zona integritas pada unsur 

pengungkit 

 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil, kinerja implementasi 

satker WBK : 

1. Hasil survey ekternal terkait nilai persepsi korupsi dan nilai persepsi 

kualitas pelayanan publik yang cukup baik 

2. Perolehan nilai pada beberapa komponen pengungkit meningkat 

dibandingkan assesmen/penilaianmandiri tahun sebelumnya utamanya 

komponen penguatan pengawasan. 

3. Adanya anggaran dalam RKAKL untuk mendukung kegiatan WBK 

4. Melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil penilaian preasessmen 

terutama pada komponen yang nilainya masih kurang  pada saat penilaian 

tahun sebelumnya 

 

Kendala/Permasalahan Yang Didapatkan 

Permasalahan yang dihadapi satker dalam pelaksanaan implementasi WBK 

satker sebagai berikut : 

1. Komunikasi dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang 

dilakukan oleh unit kerja kepada internal KKP dan masyarakat masih 
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kurang. Hal ini karena terbatasnya media yang dapat memperkuat 

transparansi informasi publik. 

2. Sinergitas serta komitmen sebagian pegawai dalam pelaksanaan 

implementasi WBK masih rendah, hal tersebut karena masih terdapat 

pegawai yang belum terlibat secara aktif dalam kegiatan maupun 

pertemuan pokja 

 

Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu  

1. membuat strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan semua 

perubahan yang dilakukan oleh unit kerja kepada internal KKP dan 

masyarakat dengan mengefektifkan komunikasi melalui media.  

2. Akan dilakukan pendekatan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan 

sinergitas serta komitmen pegawai dalam pembangunan zona integritas, 

dengan melibatkan setiap pegawai dalam kegiatan atau pertemuan 

masing-masing pokja 

 

 

Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya 

 
Difinisi Operasional : 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku 

seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam 

melaksanakan tugas jabatannya. 

Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN adalah pengembangan 

kompetensi yang dilaksanakan bagi PNS dan PPPK 

Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana 

pengembangan karier. 

Pegawai yang dikembangkan kompetensinya adalah pegawai yang 

ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensinya melalui seminar, 

workshop, capacity building, on job training. 
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Cara perhitungan : 

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas selama 20 

JPL dibagi dengan target pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 

dikali seratus 

Jumlah pegawai mengikuti Kegiatan 
 Peningkatan Kapasitas selama 20 JPL 

            x 100 
Target Pegawat Yang Akan Mengikuti  

Peningkatan Kapasitas  Selama 20 JPL 
 

Capaian Indikator 

1) Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2021 

Jumlah pegawai pada tahun 2021 sebanyak 50 orang, sedangkan jumlah 

yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas selama 20 JPL sebanyak 

13 orang dengan persentase 26%. 

Perbandingan target dan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.18 
Target dan Realisasi Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya  

 Tahun 2021 
 

INDIKATOR 
 

TARGET  

 
REALISASI  

PERSENTASE 
CAPAIAN 
KINERJA 

Persentase Peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

 
55% 

 
26% 47,3% 

Target yang ditetapkan pada indikator persentase pegawai yang 

dikembangkan kompetensinya tahun 2021 sebesar 55%, realisasi sebesar 

26%.  Persentase capaian kinerja sebesar 47,3%. Dengan demikian 

indikator ini dinyatakan tidak mencapai target. 

 

Adapun jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 

sebanyak 20 JPL berdasarkan jabatan (jabatan fungsional dan jabatan 

pelaksana) dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.19 
Jumlah  Pegawai Yang Dikembangkan Kompetensinya  

Sebanyak 20 JPL  Berdasarkan Jenis Jabatan  Tahun 2021 
 

No Jenis Jabatan 
(JF dan JP) 

Jumlah 
Pemangku 

Ikut Diklat 
% Ikut 
Diklat 

Memenuhi 
20 JPL 

% 20 JPL 
dari jumlah 
Pemangku 

1 Epidemiolog Kesehatan 14 8 57,1 3 21,4 

2 Sanitarian 8 2 25,0 2 25 

3 EntomologI kesehatan 4 2 50,0 1 25 

4 Keuangan 4 3 75,0 3 75 

5 Kepegawaian 1 1 100 1 100 

6 Perawat 10 3 30,0 3 30,0 

7 Analis kesehatan 1 0 0 0 0 

8 Dokter 2 0 0 0 0 

9 Lain-lain 6 2 33,3 0 0 

Jumlah 50 21 42,0 13 26,0 

 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan 

kapasitas dari jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 21 orang (42%). 

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai 20 JPL dari 

seluruh jumlah pegawai sebanyak 13 orang (26%).  

Jumlah pemangku jabatan yang mengikuti peningkatan kapasitas, tertinggi 

pada jabatan Epidemiolog Kesehatan sebanyak 8 orang dengan 

persentase 57,1%. Sedangkan jumlah pemangku jabatan mengikuti 

peningkatan kapasitas paling rendah yaitu jabatan analis kepegawaian 

hanya 1 orang dengan persentase 100%, mengingat jumlah pemangku 

jabatan analis kepegawaian memang hanya 1 orang. Adapun pemangku 

jabatan Dokter dan Analis Kesehatan tidak ada yang mengikuti 

peningkatan kapasitas. Jumlah pemangku jabatan mengikuti peningkatan 

kapasitas 20 JPL, tertinggi yaitu jabatan Keuangan, Perawat dan 

Epidemiolog Kesehatan, masing-masing 3 orang. Sedangkan jumlah 

pemangku jabatan mengikuti peningkatan kapasitas 20 JPL terendah yaitu 

kepegawaian dan entomology Kesehatan, masing-masing 1 orang. Adapun 
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pemangku jabatan lainnya mengikuti peningkatan kapasitas  tetapi belum 

mencukupi 20 JPL. 

 
2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Grafik 3.19 
Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pegawai yang dikembangkan 

kompetensinya Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya 
 

 

 
Berdasarkan grafik di atas, persentase capaian kinerja pada tahun 2021 

sebesar 32,5% lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian 

kinerja tahun 2020 sebesar 45,3%. Sedangkan realisasi tahun 2021 

sebesar 26% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesr 20,4. 

 
3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 

Target RAK 2020-2024  

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak 

dapat dibandingkan 

Tabel 3.20 
Perbandingan Kinerja Pegawai yang dikembangkan kompetensinya 
Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah  

yang Terdapat dalam Dokumen RAK 
 

INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 
TARGET 
JANGKA 

MENENGAH  

RATA-
RATA 

REALISASI 
SAMPAI 
DENGAN 

TAHUN INI 

 
 

CAPAIAN 
(%) 

Persentase Peningkatan kapasitas 
ASN sebanyak 20 JPL 

 
85% 

 
23,2% 

27,3% 

20,4 26,0 

45,3 
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Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021 

sebesar 32,5% dengan capaian kinerja sebesar27,3%.  

  

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional/RAP 

Tidak terdapat target nasional (RAP) untuk indikator ini, sehingga tidak 

dapat dibandingkan 

 

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Satker Lainnya 

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL, sebagai berikut : 

Grafik 3.20 
Perbandingan Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Dengan KKP Ambon, Tahun 2021 
 

 

 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah : 

a. Setiap pegawai secara mandiri mencari informasi terkait peningkatan 

kapasitas melalui web brosing, baik itu yang dilaksanakan secara daring 

maupun luring 

b. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan peningkatan kompetensi 

selama 20 JPL sesuai undangan, diikuti secara daring maupun tatap muka 

langsung. 
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c. Peningkatan kapasitas yang diikuti oleh pegawai  terdiri dari peningkatan 

SDM teknis dan non teknis. Metode peningkatan kapasitas yang diikuti 

yaitu pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikalJenis peningkatan 

kapasitas yang diikuti yaitu : 

 Seminar Nasional Strategi Komunikasi Vaksinasi COVID-19 : 

Menangkal Hoaks dan Mewujudkan Masyarakat Tangguh 

 Peningkatan Kapasitas SDM tentang Metode Penelitian Epidemiologi 

Deskriptif dan Analitik 

 Pelatihan fungsional pranata keuangan 

 Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan Jenjang Ahli 

 Prospek Tenaga Entomolog Kesehatan dalam Persaingan Dunia Kerja 

 Uji Resistensi Vektor dengan Metode WHO dan CDC Botol 

 Webinar Kesehatan & Pelatihan Perhitungan Angka Kredit Jafung 

Epidemiologi 

 Peningkatan Kapasitas SDM tentang Metode Penelitian Epidemiologi 

Deskriptif dan Analitik 

 Workshop Bedah LKE dan Persiapan Data Dukung WBK/ WBBM 

 Webinar dalam rangka pembentukan Kemenkes Corporate University 

 Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Provinsi Maluku Utara 

 Pelatihan Publik Speaking Bagi SDM Kesehatan 

 Peran Swasta dalam Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa 

Penyakit 

 17th Perosi Annual Scientific Meeting 2021 

 Seminar Nasional Serangga dan Sumber Daya Alam Dalam 

Pembangunan Di Masa Pandemi Covid19 

 Pelatihan Identifikasi, Surveilans dan Pengendalian Tikus 

 Pengendalian Vektor Malaria Di Wilayah Pesisir Pantai Peki Cabang 

Lampung Bersama Fmipa Universitas Lampung 

 E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Angkatan V 

 E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja Angkatan V 

 E-Learning Manajemen Komitmen Angkatan V 

 Sosialisasi Implementasi Standar Kompetensi Sanitasi Lingkungan 

 Bimbingan Teknis Analis Kepegawaian Secara Virtual 
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 Workshop Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 

 Seminar Nasional : "Perampingan Organisasi : Falsafah dan Tantangan 

Pelaksanaannya" 

 Menuju Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang 

 Pembaharuan Ketentuan Lelang Yang Lebih Modern, Adaptif, Dan 

Inovatif 

 Crash Program Keringanan Utang: Ayo urus keringanan utang Lunas 

hari ini, lega sampai nanti 

 Seminar Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan tentang Surveilans 

PD3I dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Global dan Nasional 

 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Faktor yang mempengaruhi realisasi pencapaian target adalah : 

1. Tingginya terget yang ditetapkan. 

2. Belum semua pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 

melaporkan bukti berupa sertifikat atau sejenisnya 

3. Pegawai sudah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas tetapi belum 

memenuhi 20 JPL 

4. kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh pegawai tidak semuanya 

dibiayai oleh satker, terdapat peningkatan kapasitas yang dibiayai oleh 

penyelenggara pelatihan baik itu pelatihan teknis dan non teknis, sehingga 

satker hanya mengirimkan pegawai untuk menjadi peserta. 

5. Peningkatan kapasitas yang sumber pembiayaan dari dukungan 

manajemen hanya menyerap sebagian kecil biaya penyelenggaraan 

kegiatan, sedangkan biaya perjalanan dinas biasa tidak bisa terserap, 

mengingat kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti dilaksanakan di 

lokasi yang sama dengan lokasi satker dan dilakukan secara daring. 

 

Permasalahan/Kendala 

Adanya pelatihan yang sudah diikuti oleh pegawai tetapi tidak memberikan 

bukti kepada pengelola kepegawaian untuk diarsipkan secara elektronik. 

 

Tindak Lanjut 



69 

 
 

Menyampaikan kepada pegawai, agar mengumpulkan bukti mengikuti 

kegiatan peningkatan kapasitas  

 

C. SUMBER DAYA 

 Untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate  didukung oleh beberapa sumber daya 

antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran.  

 

1. SUMBER DAYA MANUSIA  

Keadaan Pegawai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sampai dengan 

Tanggal 31 Desember 2021, jumlah pegawai 50 (lima puluh) orang dengan rincian 

menurut jabatan, menurut golongan, dan menurut tingkat pendidikan, sebagai 

berikut : 

a. Menurut Jabatan : 

 Jabatan Struktural     : 2 orang 

 Jabatan Fungsional (JF)    : 21 orang 

 Jabatan Pelaksana     : 27 orang  

b. Menurut Pangkat/Golongan  

Jumlah pegawai menurut golongan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Ternate dapat dilihat pada matriks berikut : 

Tabel 3.21 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021 

 
No Golongan Jumlah % 
1. Pembina - IV/a 3 6 

2. Penata Tk.I - III/d 12 24 

3. Penata - III/c 7 14 
4. Penata Muda Tk.I - III/b 13 26 
5. Penata Muda - III/a 6 12 

6. Pengatur Tk.I - II/d 6 12 
7. Pengatur – II/c 2 4 
8. Pengatur Muda Tk.I - 

II/b 
1 2 

  Total 50 100 
 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan, 

tertinggi yaitu pegawai dengan golongan Penata Muda Tk.I - III/b sebanyak 13 
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orang (26%), sedangkan jumlah terendah yaitu pegawai dengan golongan 

Pengatur Muda Tk.I-II/b dengan jumlah 1 orang (2%). 

 
c. Menurut Pendidikan: 

Latar belakang pendidikan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 

dapat dilihat pada matriks berikut : 

 
Tabel 3.22 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 

 
No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1. S.2 3 6 

2. S.1 19 38 

3. D.IV 2 4 

4. D.III 19 38 

5. D.I 3 6 

6. SMA/Sederajat 5 8 

  Total 50 100 

 
Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, 

teringgi yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan S.1 dan DIII masing-masing 

sebanyak 19 orang (36,7%), sedangkan jumlah terendah yaitu pegawai dengan 

tingkat pendidikan D.IV sebanyak 2 orang (4,1%). 

 
2. SUMBER DAYA ANGGARAN  

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 

didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 

dengan Nomor SP DIPA- 024.05.2.449962/2021. Alokasi pagu dan realisasi  anggaran 

tahun 2021 sebagai berikut.  

a) Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.23 
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021  

 

Pagu Awal (Rp) 
Pagu Akhir Setelah 

Revisi (Rp) 
Realisasi (Rp) % 

Sisa Anggaran 
(Rp) 

10.117.461.000 11.960.000.000 10.997.016.219 91,95 962.983.781 

 
Berdasarkan tabel di atas Alokasi anggaran, anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Ternate tahun anggaran 2021 yaitu pagu awal Rp.10.117.461.000 (sepuluh 
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milyar seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 

sedangkan pagu setelah revisi Rp.11.960.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus 

enam puluh juta rupiah). Adapun Realisasi penggunaan anggaran sebesar 

Rp.10.997.016.219,- (sepuluh milyar Sembilan ratus Sembilan pulih tujuh juta 

enam belas ribu dua ratus Sembilan belas  rupiah) atau sebesar 91,95%. 

 
Tabel 3.24 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan 
Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 

 
No Sumber Dana Pagu Realisasi % 

1 Rupiah Murni          11.144.398.000  10.310.434.524  92,52 

2 PNBP              815.602.000      686.581.695  84,18 

  Jumlah        11.960.000.000  10.997.016.219  91,95 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa alokasi anggaran menurut sumber dana Rupiah 

Murni (A) Rp.11.144.398.000 dengan realialisasi Rp. 10.310.434.524 (92,52%), 

sedangkan alokasi anggaran menurut sumber dana PNBP (D) Rp.815.602.000 

dengan realisasi Rp.686.581.695 (84,18%). Anggaran bersumber PNBP seluruhnya 

digunakan untuk membiayai kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan Wilayah, dan angaran Rupiah Murni sebagian besar digunakan 

untuk membiayai kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di 

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

 
b) Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 

Alokasi belanja per jenis belanja terdiri dari belanja pegawai (51), belanja barang 

(52), dan belanja modal (53). Alokasi dan realisasi anggaran per jenis belanja tahun 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 3.25 

Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Berdasarkan Per Jenis Belanja Tahun 2021 

 
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Belanja pegawai 6.085.392.000 5.989.149.445 98,42 

2 Belanja barang 3.848.208.000 3.236.436.771 84,10 

3 Belanja modal 2.026.400.000 1.771.430.003 87,42 
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 Total 11,960,000,000 10,997,016,219 91,95 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah alokasi dan realisasi anggaran per jenis 

kegiatan yaitu belanja pegawai (51) sebesar Rp. 6.085.392.000 dengan realisasi 

Rp.5.989.149.445 (98,42%). Jumlah anggaran belanja barang (52) sebesar  Rp. 

3.848.208.000 dengan realisasi Rp.3.236.436.771 (84,10%). Dan jumlah anggaran 

belanja modal (53) sebesar Rp. 2.026.400.000 dengan realisasi Rp.1.771.430.003 

(87,42%). Berdasarkan tabel bahwa persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu pada 

belanja pegawai sebesar 98,42%, sedangkan persentase realisasi belanja terendah 

adalah belanja barang sebesar 84,10%. 

 

c) Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan 

Alokasi anggaran per jenis kegiatan terdiri dari kegiatan Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dan kegiatan Layanan 

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

Tabel 3.26 
Jumlah dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Kegiatan Tahun 2021 

 
 

NO 

 
KEGIATAN  

 

 

ANGGARAN 

 

REALISASI 

 

% 

1 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di 

Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

2.625.515.000 2.301.764.695 87,67 

2 Layanan Dukungan Manajemen 

pelaksanaan Program di Ditjen 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

9.334.485.000 8.695.251.524 93,15 

 Total 11.960.000.000 10.997.016.219 91,95 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah anggaran kegiatan Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.2.625.515.000 dengan realisasi 

Rp.2.301.764.695 (87,67%). Jumlah anggaran kegiatan Layanan Dukungan 

Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Rp.9.334.485.000 dengan realisasi Rp.8.695.251.524 (93,15%). 

 

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA 
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Sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan dapat dikelompokkan atas peralatan, sarana gedung, dan 

prasarana lainnya.  

Posisi neraca barang milik negara (BMN) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Ternate per 31 Desember 2021 senilai Rp.29.337.672.781 (dua puluh Sembilan 

milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh 

ratus delapan puluh satu rupiah). yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jaringan, dan aset tetap lainnya. Terjadi kenaikan nilai aset 

sebesar Rp.1.720.477.127 dari nilai aset tahun 2020. Kenaikan nilai tersebut terjadi 

pada komponen peralatan dan mesin. Nilai masing-masing komponen barang pada 

tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.  

 
Tabel 3.27 

Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca 
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 

 
Kode Uraian Jumlah (Rp) 

131111 Tanah 6.701.965.360 

132111 Peralatan dan mesin   12.051.961.095  

133111 Gedung dan bangunan 10.527.645.526 

134113 Jaringan 42.000.000 

135121 Aset tetap lainnya 14.100.800 

  Jumlah 29.337.672.781 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 
 

 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan program, dan kegiatan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Ternate. 

Secara umum dapat disimpulkan  bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Ternate sudah dapat merealisasikan target Indikator Kinerja Tahun 2021, adapun 

persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,3%. Capaian kinerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, 

sebanyak 6 indikator telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak  1 indikator 

yang tidak mencapai target yaitu indikator persentase peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL.  

Capaian kinerja yang telah dicapai tahun 2021  sebagai bahan untuk 

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode 

2020-2024 dan sekaligus menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa 

mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala 

kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan 

diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan 

profesionalisme dan kebersamaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate.  
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