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KATA PENGANTAR  

  

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Taufik, Hidayah serta 

Inayahnya. Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas ini 

disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan 

keuangan, manajerial dan program kepada tingkatan administrasi yang lebih tinggi. 

Disamping itu, laporan ini merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu pada tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan 

dalam menyusun rencana kerja berikutnya.  

LAKIP ini merupakan gambaran tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta 

hambatan yang ditemui selama tahun 2020 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 merupakan kegiatan yang bertahap dan 

berkesinambungan dari tahun sebelumnya dan juga terus dilanjutkan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi serta tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu ke depannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh 

pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.   

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan Informasi dan Evaluasi, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan 

masukan yang positif guna penyempurnaan kinerja bagi karyawan KKP Kelas III Bengkulu 

di masa mendatang.  

 

 

        

       Bengkulu,     Januari 2021 

       Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 
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       Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM 

       NIP. 196704221988031002 

 

 

 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU 

 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Bengkulu 

tahun 2020, disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 s.d 

2024 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 

tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 s.d. 2024.  

Rencana strategis Kementerian Kesehatan berisi upaya-upaya pembangunan bidang 

kesehatan yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, target, indikator 

termasuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya. Upaya-upaya tersebut menjadi 

pedoman sekaligus arah bagi seluruh Unit Utama dilingkungan Kementerian Kesehatan dalam 

melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya.  

  Upaya dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan merupakan 

upaya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, upaya tersebut telah digariskan dalam Renstra melalui penetapan target indikator 

yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2020-2024).  

Untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

kebijakan Menteri Kesehatan maka disusun Rencana Aksi Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit tahun 2020 s.d. 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra 

Kemenkes yang akan memberikan pedoman dan arah bagi seluruh pemangku program 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dari tingkat pusat sampai daerah.  

  Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/MENKES/PER/2011 Tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 22 November 

2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

disebutkan bahwa KKP merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Pemberantasan Penyakit dan Penyegahan Lingkungan. KKP mempunyai tugas melaksanakan 

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, 

kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas darat, 

serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Upaya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan petugas melalui penyertaan dalam berbagai macam pelatihan teknis, administrasi, 

prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja 

dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain 

yang dapat menunjang upaya tersebut.   

Kinerja program diukur dengan realisasi anggaran dan output pelaksanaan kegiatan 

menurut indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, Kantor Kesehatan 



Pelabuhan Kelas III Bengkulu telah berusaha menyikapi pengelolaan anggaran pada tahun 2020 

dengan anggaran semula sebesar Rp10.507.060.000 (Sepuluh milyar lima ratus tujuh juta enam 

puluh ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan 

Kementerian/Lembaga (RKA/KL) dan dokumen DIPA dengan nomor SP DIPA- 

024.05.2.513096/2019, yang kemudian di revisi menjadi sebesar Rp10.076.363.000 (Sepuluh 

milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dikarenakan adanya 

pengurangan anggaran sebesar Rp430.637.000 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus tiga 

puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Rp9.023.120.139 (Sembilan milyar dua 

puluh tiga juta tiga serratus dua puluh ribu seratus delapan tiga puluh sembilan rupiah) atau 

mencapai 89,55%.  

Tabel 1 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020.  

Pagu Anggaran Realisasi 

Semula Revisi (Rp) (%) 

       10.507.060.000    10.076.363.000    9.023.120.139  89,55% 

   Pada tahun anggaran 2020 KKP Kelas III Bengkulu memiliki target capaian kinerja 

sesuai dengan Perjanjian Kerja, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Uraian 

target serta pencapaian kinerja adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan (IKK 1) dengan realisasi 

kinerja 103.162 sertifikat dari target 15.359, dengan capaian kinerja 672%. Lonjakan 

capaian kinerja disebabkan dengan adanya peningkatan Card Health Alert (HAC) yang 

diterbit. 

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

(IKK 2), dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja 90%, dengan capaian kinerja 

111%. 

3. Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara (IKK 3), dengan realisasi kinerja 

100% dari target kinerja 80%, dengan capaian kinerja 125%. 

4. Nilai kinerja anggaran (IKK 4), dengan realisasi kinerja 89% dari target kinerja 80% dengan 

capaian kinerja 112%. 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKK 5), dengan realisasi kinerja mendapat 

penilaian 99 dari target kinerja mendapat penilaian 80 dengan capaian kinerja 124%. 

6. Kinerja implementasi WBK Satker (IKK 6), dengan realiasai kinerja mendapat penilaiaan 

Tim Penilai Internal WBK satker 82 dari target kinerja mendapat penilaian 70 dengan 

capaian kinerja 117%. 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL (IKK 7), dengan realisasi kinerja 

19% dari target kinerja kinerja 45% dengan capaian kinerja 42%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. VISI DAN MISI. 

Visi  

“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”.   

Misi        

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 misi Kementerian Kesehatan yaitu:  

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant 

mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal 

manusia. Pemerintah telah - 52 - menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai 

major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

2. Menurunkan angka stunting pada balita. 

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal 

manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah 

menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap 

dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL 

dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok 

masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah 

mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran 

sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment). 

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan 

dalam negeri. 

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah 

telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan 

produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap 

oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong 

penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri. 

Selanjutnya guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden di bidang kesehatan tahun 

2020 s.d 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yaitu:  

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan. 
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5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut 

di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan. 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. 

5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan. 

7. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bersih. 

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk 

pengambilan keputusan. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu mempunyai peran dan 

berkontribusi dalam tercapainya seluruh Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan dalam 

arah Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan terutama dalam meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif sebagaimana 

tertuang dalam tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu melaksanakan pencegahan 

masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, 

kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, 

pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang 

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

kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara. 

 

B. LATAR BELAKANG  

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

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

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan 

kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta 

kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.   

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanatkan 

bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program 

Unit Eselon I.  

Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan akan 

dijabarkan menjadi Rencana Aksi Kegiatan pada masing-masing satuan kerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Aksi tersebut akan 
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memberikan panduan dalam penyusunan rencana kerja tahunan masing-masing Satker 

sekaligus menjadi salah satu dokumen sumber dalam pelaksanaan penilaian Akuntabilitas 

Kinerja masing-masing satuan kerja.  

Sebagai aturan pelaksanaan dari Ketetapan MPR dan Undang-Undang Nomor 28 

tahun 1999, ditetapkanlah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES ini menampung amanat rakyat yang 

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara 

mulai dari Pejabat Eselon III keatas untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bukti tertulis serta 

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki para Penyelenggara Negara kepada seluruh rakyat 

Indonesia berdasarkan rencana strategis atau rencana kerja unit organisasi.  

Sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementerian Kesehatan, maka KKP Kelas 

III Bengkulu berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara menyeluruh 

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Bengkulu ini, selain mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 2348/MENKES/PER/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 22 November 2011 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), disusun juga berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI No. 7 

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. 

Pemerintah, Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan 

Pendayagunaan Aparatur Negara, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenkes nomor  

787/Menkes/Per/VII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan 

Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

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

Pemerintah. 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.  

1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan.    

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya 

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, 

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan 
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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, (Pasal 2 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang saat ini menjadi Permenkes No. 

2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.  

2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP 

menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi, (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) :  

1. Pelaksanaan kekarantinaan;  

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;  

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara pelabuhan, dan lintas batas 

darat negara;  

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan 

penyakit yang muncul kembali;  

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;  

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang 

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;  

7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian 

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk 

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;  

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;  

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat 

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan 

dokumen kesehatan OMKABA impor. 

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;  

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, 

dan lintas batas darat negara;  

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, 

dan lintas batas darat negara;  

13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, 

dan lintas batas darat negara;  

14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans 

kesehatan pelabuhan;  

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas 

darat negara;  

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan. 
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D. STRUKTUR ORGANISASI     

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes 

Nomor: 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan, Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu yang dipimpin oleh seorang kepala dengan struktur organisasi yang terdiri dari: 

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan 

program, pengelolaan informasi, evaluasi, dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga. 

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan 

dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, 

penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, 

pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, 

kemitraan kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang 

kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara. 

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah, mempunyai 

tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, 

evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular 

penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, 

kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, 

vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi 

serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di 

wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

4. Instalasi, merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan 

penunjang administrasi. 

5. Wilayah Kerja, merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada kepala 

KKP terdiri dari 5 wilayah kerja, yakni. 

a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pulau Baai yang berada di Kota Bengkulu. 

b. Wilayah Kerja Bandar Udara Fatmawati Soekarno yang berada di Kota Bengkulu. 

c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Mukomuko, yang beradaa di Kabupaten 

Mukomuko. 

d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Linau, berada di Kabupaten Kaur. 

e. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Malakoni Pulau Enggano yang berada di 

Kabupaten Bengkulu Utara. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Bengkulu. 
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E. ISU STRATEGIS. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu pada Tahun 

2020 mengangkat isu strategis antara lain: 

1. Kewaspadaan dini terhadap masuknya new emerging diseases dan re-emerging 

diseases serta masalah-masalah kesehatan lainnya yang dapat mengakibatkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) terutama 

kondisi saat ini yang telah dinyatakan bahwa Covid19 merupakan KKMMD yang 

merupakan wabah pandemi, dan telah dinyatakan KKMMD untuk wilyah Indonesia, 

yang semula berawal ditemukannya Ncov di Wuhan China akhir tahun 2019, begitu 

juga kondisi penyakit lain yang tidak diabaikan  seperti Ebola, Zika, H1N1, Hanta virus, 

Mers-CoV, Yellow Fever, Lassa Fever dan Nipah Virus. Pada tahun 2019 tercatat 

pernah terjadi kasus meningitis pada jemaah haji jalur ONH plus, outbreak polio dari 

Philipina (serotipe V1) dan Malaysia (serotipe V1 dan V2). Dalam rangka cegah 

tangkal masuk dan keluarnya penyakit-penyakit tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu dengan 

melaksanakan surveilans epidemiologi rutin dalam rangka peningkatan sistem 

kewaspadaan dini terhadap kemungkinan masuk/keluarnya KKMMD. 
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2. Penguatan sistem kekarantinaan kesehatan terkait dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan. Langkah-langkah yang 

dilakukan dengan melakukan penguatan jejaring kemitraan guna memperkuat sistem 

kekarantinaan kesehatan di seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Bengkulu. 

 

F. SUMBER DAYA MANUSIA. 

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 51 orang, sedangkan 

pegawai Non ASN berjumlah 16 orang. Gambaran pegawai Kantor Kesehatan Kelas III 

Bengkulu tahun 2020 dapat dilihat pada uraian dibawah ini : 

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin. 

Grafik 1.1. Jumlah Pegawai KKP Kelas III Bengkulu berdasarkan Jenis Kelamin 

                   tahun 2020. 

 

Berdasarkan grafik diatas diketahui jumlah pegawai Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Bengkulu yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 37 orang 

sedangkan berjenis kelamin Perempuan berjumlah 30 orang. 

2. Jumlah pegawai KKP Kelas III Bengkulu berdasarkan jabatan tahun2020. 

Grafik 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan. 
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2020 yang menduduki jabatan struktural sebanyak 

4 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 29 orang, dan jabatan fungsional tertentu 

sebanyak 18 orang. 

3. Jumlah pegawai KKP Kelas III Bengkulu berdasarkan golongan tahun 2020. 

Grafik 1.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan. 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Bengkulu tahun 2020 berdasarkan golongan yaitu Golongan II sebanyak 4 

orang, Golongan III sebanyak 44 orang, dan Golongan IV sebanyak 4 orang. 

 

4. Jumlah pegawai KKP Kelas III Bengkulu berdasarkan pendidikan tahun 2020. 

Grafik 1.4. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Bengkulu berdasarkan pendidikan yaitu, pendidikan SMU sebanyak 9 orang, 

Diploma III (D-III) sebanyak 16 orang, pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 32 orang 

dan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 10 orang. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN    

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu ditulis dengan Sistematika sebagai berikut:   

KATA PENGANTAR   

RINGKASAN EKSEKUTIF  

DAFTAR ISI     

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GRAFIK  

DAFTAR SINGKATAN   

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Visi dan Misi 

B. Latar Belakang   

C. Tugas Pokok dan Fungsi  

D. Struktur Organisasi  

E. Sumber Daya Manusia 

F. Sistematika Penulisan  

BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

A. Perencanaan Kinerja  

1. Rencana Aksi Kegiatan  

2. Rencana Kinerja Tahunan  

B.   Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kinerja 

B. Realisasi Anggaran  

BAB IV PENUTUP   

A. Kesimpulan 

B.  Tindak Lanjut 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  

1. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2020 KKP Kelas III Bengkulu. 

2. Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020. 

3. Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020. 

4. Perjanjian Kinerja Turunan/ Perjanjian Kinerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Tahun 2020. 
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BAB II 

PERENCANAAN 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. Perencanaan kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu berpedoman pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan guna tercapainya target kinerja sesuai dengan 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI.  

Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 s.d 2024.  

Sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka ditetapkan Rencana 

Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 s.d. 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun (RKT) 2020 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 s.d. 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu. 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020 s.d. 2024 yang telah ditetapkan 

guna mendukung Rencana Aksi Program Ditjen P2P maupun Renstra Kementerian 

Kesehatan, tujuan dan sasaran serta cara, mencapai tujuan organisasi melalui realisasi 

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan 

dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam program pencegahan masuk keluarnya 

penyakit karantina dan penyakit potensial menular potensial wabah, kekarantinaan, 

pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta 

pengendalian dampak risiko lingkungan.  

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 s.d 2024 KKP Kelas III Bengkulu.  

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang 

dan lingkungan. 

15.359 16.895 18.431 19.967 21.503 

2 Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 

90 % 92 % 94 % 96 % 100 % 

3 Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk 

negara. 

80 % 83 % 85 % 87 % 100 % 

4 Nilai Kerja Anggaran 80 % 83 % 85 % 87 % 100 % 

5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 80 % 83 % 85 % 87 % 100 % 

6 Kinerja implementasi WBK satker 70 % 75 % 85 % 90 % 100 % 

7 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL 

45 % 55 % 65 % 85 % 100 % 
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2. Rencana Kegiatan Tahunan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020. 

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Bengkulu merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun 

selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja 

kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Rencana Kegiatan Tahunan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020. 

No Indikator Satuan Kerja Defenisi Operasional Indikator Satker Target 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, Barang dan lingkungan 

Jumlah pemeriksaan penapisan orang, 

alat angkut, barang dan lingkungan yang 

dilakukan 

15.359 

2 Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

Faktor risiko yang dikendalikan 

berdasarkan temuan pada indikator no.1 

90 % 

3 Indeks Pengendalian Faktor 

risiko di pintu masuk negara. 

> 80 risiko rendah 80 % 

4 Nilai Kerja Anggaran Penilaian dari E Monev DJA 80 % 

5 Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

Penilaian dari OM SPAN 80 % 

6 Kinerja implementasi WBK 

satker 

Dinilai dari self assesment 70 % 

7 Persentase peningkatan kapasitas 

ASN sebanyak 20 JPL 

ASN yang mendapatkan peningkatan 

kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun 

45 % 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Penetapan 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, penetapan kinerja ini 

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima 

amanah kepada atasan langsungnya. 

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari 

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk 

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima 

amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target 

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

kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah 

pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Isi perjanjian kinerja 

berupa RKT tahun anggaran 2020 serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut dengan anggaran senilai Rp10.076.363.000 (Sepuluh milyar tujuh puluh enam juta 

tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).  
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Dokumen perjanjian kinerja (penetapan kinerja) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Bengkulu Tahun 2020 sebagai berikut : 

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target Kinerja KKP Kelas III  

                 Bengkulu Tahun 2020. 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terselenggaranya pengendalian 

faktor risiko dipintu masuk 

negara. 

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

15.359 

2 Persentase faktor risko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

90 % 

2 Terwujudnya pengendalian 

faktor risiko di pintu masuk 

negara. 

3 Indeks Pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk negara. 

80 % 

3 Meningkatkan tata kelola 

manajemen KKP 

4 Nilai kinerja anggaran 80 

5 Nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

80 

6 Kinerja implementasi WBK 

Satker. 

70 

7 Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

45 % 

Pada tabel diatas diketahui bahwa target kinerja setiap indikator kinerja yang telah 

diperjanjikan pada awal tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah sebanyak 15.359 

sertifikat. 

2. Persentase faktor risko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan adalah mencakup 90%. 

3. Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah sebanyak 80 %. 

4. Nilai kinerja anggaran adalah 80. 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah 80. 

6. Kinerja implementasi WBK Satker adalah 80. 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah 45 %. 

Guna pelaksanaan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut di atas, maka KKP 

Kelas III Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran per Kegiatan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2019. 

No Kode Nama Kegiatan Alokasi Anggaran 

(Rp) 

1 2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

8.574.443.000 

2 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara 

dan Wilayah  

       1.501.920.000 

Total 10.076.363.000 

Dari tabel diatas diketahui alokasi anggaran untuk setiap kegiatan di KKP Kelas III 

Bengkulu tahun 2020 senilai Rp10.076.363.000 (Sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tiga 

ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran senilai 

Rp8.574.443.000 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat 

puluh tiga ribu rupiah). 

2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah senilai 

Rp1.501.920.000 (Satu milyar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu 

rupiah). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA. 

 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 s.d 2024. Adapun pengukuran kinerja yang 

dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat 

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

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Bengkulu Tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan. yaitu:  

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

2. Persentase faktor risko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan. 

3. Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. 

4. Nilai kinerja anggaran. 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. 

6. Kinerja implementasi WBK Satker. 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

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 Renstra dan 

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

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

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

indikator-indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu yang telah 

ditetapkan.   

Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu adalah:  

1. Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara; 

2. Terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara; 

3. Meningkatkan tata kelola manajemen KKP.  

Capaian Kinerja KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2020 seperti yang tercantum 

pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 



16 
 

Tabel 3. Capaian Kinerja KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020. 

No Indikator Kerja Kegiatan Target Capaian Persentase 
1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan. 

15.359  Sertifikat  103.162  Sertifikat 672 % 

2 Persentase faktor risko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan. 

90 Persen 100 Persen 111 % 

3 Indeks Pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk negara. 

80 Persen 100 Persen 125 % 

4 Nilai kinerja anggaran 80 Poin 89 Poin 112 % 

5 Nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran. 

80 Poin 99 Poin 124 % 

6 Kinerja implementasi WBK 

Satker.  

70 Poin 82 Poin 117 % 

7 Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL  

45 Persen       19 

  

Persen 42% 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui pencapaian kinerja dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target dan 6 

(enam) indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan, uraian pencapaian kinerja 

masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja capaian kinerja dibawah target yaitu Indikator 

Kinerja Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, dari target kinerja 

realisasi peningkatan kapasitas sebanyak 45% hanya mencapai 19%. Sehingga capaian 

kinerja pada indikator kinerja ini hanya mencapai 42%. 

2. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang capaian kinerja melebihi target kinerja yang 

ditetapkan, yaitu: 

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

realisasi kinerja mencapai 672% dari target atau dari target kinerja sebanyak 

15.359 sertifikat yang diterbitkan, realisasi pencapain kinerja sebanyak 103.162 

sertifikat yang diterbitkan. Lonjakan realisasi kinerja ini terjadi seiring denga masa 

Pandemi Covid 19. 

b. Persentase faktor risko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan realisasi kinerja mencapai 111% atau dari target 90% realisasi kinerja 

mencapai 100%. 

c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara realisasi kinerja mencapai 

125% atau dari taret kinerja yaitu 80% bisa mencapai diatas target yaitu 100%. 

d. Nilai kinerja anggaran realisasi kinerja mencapai 112% atau dari target yang 

ditetapkan yaitu mendapatkan penilaian 80 realiasi kinerja diatas target yaiu 

mencapatkan penilaian 89. 

e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran realisasi kinerja mencapai 124% atau 

dari target mendapatkan nilai 80 realisasi kinerja di atas target yaitu mendapatkan 

nilai 99. 
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f. Kinerja implementasi WBK, realisasi kinerja mencapai 117% atau dari target 

mendapatkan nilai WBK 70 realisasi kinerja di atas target yaitu mendapat penilaian 

implementasi WBK dari Tim Penilai Internal dengan nilai 82.  

 

Pencapaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2020 

akan diuraikan sebagai berikut: 

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

a. Pengertian. 

Kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 

b. Defenisi Operasional. 

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

dilakukan selama tahun 2020. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Cara penghitungan untuk pencapaian kinerja adalah akumulasi jumlah 

pemeriksaaan penapisan baik kepda orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

yang dilakukan oleh KKP Kelas III Bengkulu selama tahun 2020, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Jumlah pemeriksaan = Jumlah Pemeriksaan orang + Jumlah pemeriksaan alat  

       angkut + Jumlah pemeriksaan barang + Jumlah  

 pemeriksaan lingkungan. 

= 100.533 + 1.027 + 786 + 241 

= 103.162 pemeriksaan. 

d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020 (IKK 1). 

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat dilihat 

pada grafik sebagai berikut: 

Grafik 3.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja untuk indikator      

                  kinerja Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan  

                  lingkungan tahun 2020. 

 
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi kinerja pada 

tahun 2020 adalah sebanyak 103.162 pemeriksaan, jauh melampaui target 

target kinerja sebanyak 15.359 pemeriksaan atau pencapaian realisasi target 

adalah sebesar 672 %. Hal ini terjadi dikarenakan dikarenakan dalam masa 
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pandemic Covid 19 sehinga terjadi pelonjakan pemeriksaan/ penerbitan 

dokumen HAC (Health Alert Card) yang merupakan salah satu kegiatan yang 

harus dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di saat mengalami masa 

Pandemi penyakit menular. Semula target penerbitan HAC sejumlah 9.222 

HAC melonjak menjadi 98.099 HAC yang diterbitkan. 

2) Perbandingan antara realisasi kinerja IKK 1 tahun 2020 dengan realisasi 

kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 3.2. Perbandingan realisasi kinerja IKK 1 tahun 2020 dengan realisasi 

kinerja tahun 2016 s.d tahun 2020. 

 

Dari grafik diatas diketahui pada tahun 2016 terdapat 952 sertifikat 

pengawasan kapal yang diterbitkan, pada tahun 2017 terdapat 322 sertifikat 

pengawasan kapal yang diterbitkan, pada tahun 2018 terdapat 1.666 sertifikat, 

pada tahun 2019 terdapat 1.519, dan pada tahun 2020 terdapat 103.162 

sertifikat yang diterbitkan. Peningkatan drastis ini diakibatkan dengan 

peningkatan pemeriksaan/penerbitan Health Alert Card (HAC) dari target 

semula sebanyak 9.222 HAC menjadi sebanyak 98.099 HAC yang dilakukan 

penerbitan dan pemeriksaan. 

3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Jangka  

                 Menengah/ RPJM pada Renstra. 

 

Dari grafik tersebut diatas dapat diketahui bawah realisasi kinerja untuk IKK 1 

KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020 melebihi target jangka menengah/ RPJM 
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yaitu mencapai 672%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lonjakan ini 

terjadi dikarenakan terjadi peningkatan signifikan atas penerbitan dokumen 

HAC. 

4) Perbandingan antara realisasi kinerja IKK 1 tahun 2020 dengan kinerja 

nasional (RAP). 

Grafik 3.4.  Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target standar     

                   kinerja nasional/ Rencana Aksi Program Ditjen P2P tahun 2020. 

 
Dari grafik tersebut diatas diketahui bahwa realisasi kinerja IKK 1 KKP Kelas 

III Bengkulu tahun 2020 telah memenuhi target nasional dalam Rencana Aksi 

Program Ditjen P2P yaitu 100% berbanding 672% atau realisasi kinerja diatas 

572% dari target kinerja dalam Rencana Aksi Program Ditjen P2P untuk tahun 

2020. Hal ini dikarenakan terjadi lonjakan penerbitan HAC dari target 9.222 

menjadi 98.099. 

5) Perbandingan antara realisasi kinerja IKK 1 KKP Kelas III Bengkulu tahun 

dengan realisasi kinerja IKK 1 KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.5 Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020       

                 dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sebagai upaya yang telah dilakukan guna mencapai target kinerja indikator dengan 

upaya sebagai berikut: 

1) Memperketat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah 

kinerja Pelabuhan Laut Linau Kabupaten Kaur, wialayah kerja bandara udara 

Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dan Pelabuhan Laut Malakoni di Pulau 

Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. 
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Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program baik ke bawah evaluasi program di 

wilayah kerja maupun evaluasi pelaksanaan program ke atas pada Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Pencapaian kinerja melebihi target tidak lepas dari respon KKP Kelas III 

Bengkulu atas situasi dan kondisi dalam masa Pandemi Covid 19. Berpedoman 

pada peraturan, ketentuan serta arahan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, dimana dilaksanakan pemeriksaan pada pelaku perjalanan 

baik dari syarat administratif maupun syarat kesehatan orang pelaku perjalanan. 

Setiap pelaku perjalanan diwajibkan untuk tercatat dalam Health Alert Card, 

sehingga terjadi lonjakan drastis dalam pemeriksaan/ penerbitan Health Alert Card 

(HAC). Pencapaian target kinerja juga dipengaruhi oleh kesiapsiagaan tim covid 

19 dalam melakukan pemeriksaan terkait pelaksanan Protokol Kesehatan oleh 

penumpang pesawat yang datang maupun pergi dan penumpang kapal laut yang 

datang maupun pergi.  

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Guna lebih meningkatkan capaian kinerja, masih terdapat beberapa kendala yang 

perlu untuk dipersiapkan pemecahannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Dalam masa pandemi Covid 19 perlu untuk ditingkatkan sinergi kerjasama 

lintas sektor terutama pada Satgas Covid 19 Provinsi Bengkulu dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sektor sesuai 

dengan peraturan, ketentuan, maupun kebijakan strategis dalam percepatan 

pencegahn dan pengendalian pandemi covid 19. 

2) Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan, ketentuan, maupun 

kebijakan strategis sampai ke wilayah kerja terkait tugas, fungsi, dan 

kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Hal ini dirasa perlu dilakukan 

karena dalam masa pandemi peraturan, ketentuan, dan kebijakan banyak telah 

diperbitkan maupun diubah sehingga sampai ke wilayah kerja harus 

mengetahui, memahami, dan melaksanakannya. 

3) Sarana dan Prasarana petugas teknis program perlu untuk dilengkapi baik Alat 

Pelindung Diri maupun peralatan dan perlengkapan teknis program. 

4) Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu untuk 

ditingkatkan baik secara kuantiti maupun kualiti kegiatan peningkatan 

kapasitas. 

h. Pemecahan masalah. 

Untuk pemecahan permasalah tersebut diatas dilakukan perencanaan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahun 2021 guna menghilangkan risiko yang akan 

menghambat pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. 

i. Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator 

kinerja ini, adalah sebagai berikut: 
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E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator.  

E  = (Rp3.392.000 x 6,72) – Rp3.348.000  x 100% 

                  Rp3.393.00 x 6,72 

E = Rp19.442.240 x 100% 

    Rp22.794.240 

E = 85,3% 

 

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

lingkungan. 

a. Pengertian. 

Persentase jumlah faktor risiko yang dilakukan pengendalian dengan 

melaksanakan pemeriksaaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 

b. Defenisi Operasional. 

Jumlah faktor risiko yang dilakukan pengendalian dengan melaksanakan 

pemeriksaaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di dalam periode 

satu tahun. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Untuk menghitung persentase faktor risiko yang dikendalikan adalah dengan 

melakukan penjumlahan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan, dengan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan. 

Fr  = Persentase faktor risiko yang dilakukan pengendalian. 

Fr1  = Jumlah faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 

Fr2  = Jumlah faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang  

       dilakukan pengendalian dan pemeriksaan.  
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d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Realisasi capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah 100% atau 

lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 90%.  

Grafik 3.6. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

 

2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 3.7. Perbandingan antara realisasi kinerja IKK 2 tahun 2020 dengan  

                   realisasi kinerja tahun sebelumnya (2016 s.d 2020). 

 

3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka  

                   menengah pada perencanaan strategis (Renstra)  

                   Kementerian Kesehatan RI. 
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4) Perbandingan antara realisasi kinerja IKK 2 tahun 2020 dengan target kinerja 

nasional pada Rencana Aksi Program (RAP). 

Grafik 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Kinerja  

                  Nasional pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P. 

 

5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.10. Perbandinga Realisasi Kinerja KKP Kelas III Bengkulu  

                    dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan Tahun  

                    2020. 

 
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Sebagai upaya yang telah dilakukan guna mencapai target kinerja indikator dengan 

upaya sebagai berikut: 

1) Memperketat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah 

kinerja Pelabuhan Laut Linau Kabupaten Kaur, wialayah kerja bandara udara 

Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dan Pelabuhan Laut Malakoni di Pulau 

Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. 

2) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program baik ke bawah evaluasi program di 

wilayah kerja maupun evaluasi pelaksanaan program ke atas pada Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.    

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Faktor yang mempengaruhi tercapai target kinerja 100% adalah telah optimalnya 

pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Kelas III Bengkulu dalam melakukan 

pemeriksaan dan pengendalian yang diperlukan pada seluruh faktor risiko yang 

terjadi. 
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g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Guna lebih meningkatkan capaian kinerja, masih terdapat beberapa kendala yang 

perlu untuk dipersiapkan pemecahannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Dalam masa pandemi Covid 19 perlu untuk ditingkatkan sinergi kerjasama 

lintas sektor terutama pada Satgas Covid 19 Provinsi Bengkulu dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sektor sesuai 

dengan peraturan, ketentuan, maupun kebijakan strategis dalam percepatan 

pencegahn dan pengendalian pandemi covid 19. 

2) Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan, ketentuan, maupun 

kebijakan strategis sampai ke wilayah kerja terkait tugas, fungsi, dan 

kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Hal ini dirasa perlu dilakukan 

karena dalam masa pandemi peraturan, ketentuan, dan kebijakan banyak telah 

diperbitkan maupun diubah sehingga sampai ke wilayah kerja harus 

mengetahui, memahami, dan melaksanakannya. 

3) Sarana dan Prasarana petugas teknis program perlu untuk dilengkapi baik Alat 

Pelindung Diri maupun peralatan dan perlengkapan teknis program. 

4) Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu untuk 

ditingkatkan baik secara kuantiti maupun kualiti kegiatan peningkatan 

kapasitas. 

h. Pemecahan masalah. 

Untuk pemecahan permasalah tersebut diatas dilakukan perencanaan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahun 2021 guna menghilangkan risiko yang akan 

menghambat pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.  

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator. 

E  = (Rp1.314.767.000 x 1,11) – Rp1.215.497.184   x 100% 

                      Rp1.314.767.000 x 1,11 

E  = Rp243.894.186         x 100% 

     Rp1.459.391.370 

  = 16,7 x 100% 

  = 16,7% 
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3. Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. 

a. Pengertian. 

Nilai indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara yang dilaksanakan 

KKP Kelas III Bengkulu selama periode waktu 1 (satu) tahun. 

b. Defenisi Operasional. 

Jumlah indeks kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara yang 

dilaksanakan KKP Kelas III Bengkulu dalam periode satu tahun, yang meliputi: 

1) Kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap – tiap 

jabfung. 

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

meliputi informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima 

terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD.  

3) Penyusunan rencana kontigensi.  

4) Indeks pinjal ≤ 1 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III 

Bengkulu. 

5) HI perimeter = 0 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III 

Bengkulu.  

6) Tidak ditemukan larva anopheles di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja 

KKP Kelas III Bengkulu. 

7) Kepadatan kecoa rendah di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas 

III Bengkulu.  

8) Kepadatan lalat < 2 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III 

Bengkulu. 

9) TTU memenuhi syarat di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III 

Bengkulu.  

10) TPM laik hygiene di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III 

Bengkulu.  

11) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan di 5 wilayah kerja KKP Kelas 

III Bengkulu. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Jumlah indeks kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dalam 

satu tahun. 

d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Grafik 3.11. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 
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2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 3.12. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja  

                     tahun sebelumnya (2016 s.d 2020). 

 
3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah Renstra Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.13. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka   

                     menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

 
4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja nasional 

yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P. 

Grafik 3.14. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja  

                    Nasional pada RAP Ditjen P2P. 
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5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.15. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu dengan  

                    realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator dengan 

pengaktifan wilayah kinerja Pelabuhan Laut Linau Kabupaten Kaur, wialayah 

kerja bandara udara Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dan Pelabuhan Laut 

Malakoni di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Faktor yang mempengaruhi tercapai target kinerja 100% adalah telah optimalnya 

pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Kelas III Bengkulu dalam melakukan 

pemeriksaan dan pengendalian yang diperlukan pada seluruh faktor risiko yang 

terjadi. 

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Kendala yang dihadapi KKP Kelas III Bengkulu dalam melampaui target atau 

realisasi kinerja diatas 100% adalah masih kurangnya ketersediaan sumber daya 

manusia secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat dtingkatkan jumlah 

deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit. 

h. Pemecahan masalah. 

Untuk pemecahan permasalah tersebut diatas perlu kiranya dilakukan peningkatan 

kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dan ketersediaan Standar 

Operasional Prosedur dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini dalam rangka 

cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit. 

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 
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CKi = Capaian keluaran indikator. 

E  = (Rp183.761.000 x 1,25) – Rp172.535.158   x 100% 

                      Rp183.761.000 x 1,25 

  = Rp57.166.092  x 100% 

     Rp229.701.250 

  = 25% 

 

4. Nilai Kinerja Anggaran. 

a. Pengertian. 

Adalah hasil penilaian kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan melalui Dirjen Anggaran berdasarkan penilaian pada aplikasi SMART 

DJA. 

b. Defenisi Operasional. 

Jumlah penilaian atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh KKP kelas III 

Bengkulu dalam periode 1 tahun. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Jumlah penilaian atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh KKP kelas III 

Bengkulu dalam periode 1 tahun. 

Berdasarkan penilaian DJA melalui aplikasi SMART DJA KKP Kelas III 

Bengkulu memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 89.  

d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Grafik 3.16. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 
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2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. 

Grafik 2.17. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja  

                    tahun sebelumnya (2016 s.d 2020). 

 

3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.18. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka  

                    menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

 

4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja 

nasional. 

Grafik 3.19. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja nasional. 
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5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.20. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu dengan  

                    realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2020. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator, yaitu dengan: 

1) Mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran. 

2) Mempercepat pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan. 

3) Melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran sesuai perencanaan dan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Perlu dilakukan perbaikan sistem pelaksanaan anggaran antar pelaksana teknis 

kegiatan dengan pengelola keuangan. 

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Perlu ditingkatkan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran antar pelaksana teknis 

kegiatan dengan pengelola keuangan. 

h. Pemecahan masalah. 

Telah dilakukan pertemuan evaluasi anggaran antara pengelola keuangan dengan 

pelaksana teknis kegiatan anggaran. 

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator. 

E  = (Rp270.486.250 x 1,12) – Rp168.882.771   x 100% 

                      Rp270.486.250 x 1,12 

E  = Rp134.061.829 x 100% 

     Rp302.944.600 



31 
 

E  = 44,3% 

 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. 

a. Pengertian. 

Penilaian terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran dimulai dari 

perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran. 

b. Defenisi Operasional. 

Penilaian dari aplikasi OM SPAN terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Penilaian ini dilakukan langsung berdasarkan penilaian dari aplikasi OM SPAN. 

d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Grafik 3.21. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

 
2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 3.22. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja  

                    tahun sebelumnya. 
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3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka  

                     menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

 

4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar kinerja 

nasional. 

Grafik 3.24. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja  

                     nasional. 

 

5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.25. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu   

                     Tahun 2019 dengan realisasi kinerja KKP 

                      Kelas III Tembilahan. 
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e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator, yaitu dengan: 

1) Mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran. 

2) Mempercepat pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan. 

3) Melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran sesuai perencanaan dan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Perlu dilakukan perbaikan sistem pelaksanaan anggaran antar pelaksana teknis 

kegiatan dengan pengelola keuangan. 

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Perlu ditingkatkan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran antar pelaksana teknis 

kegiatan dengan pengelola keuangan. 

h. Pemecahan masalah. 

Telah dilakukan pertemuan evaluasi anggaran antara pengelola keuangan dengan 

pelaksana teknis kegiatan anggaran. 

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator. 

E  = (Rp324.583.500 x 1,24) – Rp204.659.325   x 100% 

                      Rp324.583.500 x 1,24 

  = Rp197.824.215 x 100% 

     Rp402.483.540 

 = 49,2% 

 

6. Kinerja implementasi WBK Satker. 

a. Pengertian. 

Penilaian Self Assesment dari Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan 

terhadap implementasi Wilayah Bebas Korupsi pada satuan kerja. 

b. Defenisi Operasional. 

Nilai hasil Self Assesment dari Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan 

terhadap pengimplementasian indikator Wilayah Bebas Korupsi pada satuan kerja. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementeria Kesehatan atas 

implementasi indikator Wilayah Bebas Korupsi. 
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d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Grafik 3.26. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

 
2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 

sebelumnya. 

Grafik 3.27. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja  

                    tahun sebelumnya. 

 
Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak bisa menampilkan/membandingkan 

dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 

sebelum 2020 belum pernah dilakukan penilaian terhadap implementasi 

Wilayah Bebas Korupsi. 

3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 

Grafik 3.28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah perencanaan strategis Kementerian Kesehatan RI. 
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4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar kinerja 

nasional pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P. 

Grafik 3.29.  Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja  

                     Nasional pada RAP Ditjen P2P. 

 
5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.30. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 

2020 dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah dengan 

melakukan sosialisasi terkait WBK dan melakukan penilaian internal KKP Kelas 

III Bengkulu. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja adalah hasil kerjasama yang baik tim 

persiapan penilaian WBK dalam melakukan persiapan sebelum dilakukan oleh 

Tim Penilai Internal satker WBK Kementerian Kesehatan. 

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang lebih baik adalah masih 

lemahnya pendokumentasian/ arsip dan data pembuktian terkait kegiatan yang 

telah dilakukan dalam rangka mendapatkan status seKendala yang dihadapi dalam 

pencapaian target yang lebih baik adalah masih lemahnya pendokumentasian/ arsip 

dan pembuktian terkait kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendapatkan 
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status sebagai satuan kerja Wilayah Bebas Korupsibagai satuan kerja Wilayah 

Bebas Korupsi. 

h. Pemecahan masalah. 

Mengoptimal pendokumentasi/arsip dokumen dan data terkait pelaksanaan 

kegiatan yang telah dilakukan. 

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator. 

E  = (Rp32.760.000 x 1,17) – Rp29.447.891   x 100% 

                      Rp32.760.000 x 1,17 

  = Rp8.881.309     x 100% 

     Rp38.329.200 

  = 23,2% 

 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

a. Pengertian. 

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia minimal 20 JPL yang 

dilakukan oleh sumber daya manusia KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2020. 

b. Defenisi Operasional. 

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia minimal 20 JPL yang 

dilakukan oleh sumber daya manusia KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2020. 

c. Rumus/ Cara Penghitungan. 

Persentase dari jumlah rencana kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dengan realisasi jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya pada 

tahun 2020. 

d. Capaian Indikator. 

1) Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 

Grafik 3.31. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020. 
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2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 3.32. Perbandingan Realisasai Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi  

                    Kinerja Tahun Sebelumnya. 

 
3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka 

menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan. 

Grafik 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka  

                    Menengah/ Renstra Kementerian Kesehatan RI. 

 
4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja nasional 

pada RAP Ditjen P2P. 

Grafik 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target  

                     Kinerja Nasional. 
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5) Perbandingan antara realisasi kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2020 

dengan realisasi kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

Grafik 3.35. Perbandingan Realisasi Kinerja KKP Kelas III Bengkulu dengan  

                     Realisasi Kinerja KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator. 

Dalam rencana kegiatan aanggaran telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan. 

Penyebab tidak berhasil dalam mencapai target kinerja dikarenakan banyak 

kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan 

sumber daya manusia di KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2020 banyak terserap 

untuk melaksanakan piket pemeriksaan di Bandar Udara serta adanya tugas 

perbantuan untuk tim covid 19 pusat. 

g. Kendala/masalah yang dihadapi. 

Kendala dalam mencapai target kinerja dikarenakan banyak kegiatan peningkatan 

kapasitas yang tidak dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan sumber daya manusia 

di KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2020 banyak terserap untuk melaksanakan 

piket pemeriksaan di Bandar Udara serta adanya tugas perbantuan untuk tim covid 

19 pusat. 

h. Pemecahan masalah. 

Untuk pemecahan permasalah tersebut diatas telah dilakukan penyesuaian 

pengaturan piket dengan rencana kegiatan peningkatan kapasitas. 

i. Efesiensi penggunaan sumber daya. 

Perhitungan nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini, 

adalah sebagai berikut: 

 
E   = Efisiensi. 

PAKi = Pagu anggaran keluaran indikator 

RAKi = Realisasi anggaran keluaran indikator 

CKi = Capaian keluaran indikator. 
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E  = (Rp454.115.250 x 0,42) – Rp112.541.095   x 100% 

                      Rp454.115.250 x 0,42 

  = Rp78.187.310    x 100% 

     Rp19.072.8405 

  = 41% 

 

B. REALISASI ANGGARAN. 

Pada tahun 2020 KKP Kelas III Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran senilai 

Rp10.076.363.000 (Sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu 

rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp9.023.120.139 (Sembilan milyar dua puluh 

tiga juta seratus dua puluh ribu serratus tiga puluh sembilan rupiah) atau dengan realisasi 

anggaran sebesar 90,82%. 

1. Realisasi Anggaran KKP Kelas III Bengkulu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 

2020, seperti yang diuraikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

No Uraian Perjanjian Kinerja 

Alokasi 

Anggaran                          

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran                     

(Rp) 

Persentase 

1 Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya 

8.574.443.000   7.631.739.797 89,01% 

2 Dukungan Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu 

Masuk Negara dan Wilayah. 

 1.501.920.000    1.391.380.342 92,64% 

 

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi 

anggaran senilai yaitu senilai Rp8.574.443.000 (Delapan milyar lima ratus tujuh 

puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 

anggaran senilai Rp7.631.739.797 (Tujuh milyar enam ratus tiga puluh satu juta 

tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 

sebesar 89,01%. 

b. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan 

alokasi anggaran senilai yaitu senilai Rp1.501.920.000 (Satu milyar lima ratus satu 

juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai 

Rp1.391.380.342 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus 

delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 92,64%. 

 

 

 

2. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6. Realisasi anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2020. 

No Indikator Kinerja  
 Alokasi Anggaran                     

(Rp)  

 Realisasi 

Anggaran                  

(Rp)  

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang 

dan lingkungan 

  3.392.000    3.348.000  

2 Persentase faktor risko yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan. 

  1.314.767.000    1.215.497.184 

3 Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk 

negara. 

183.761.000 172.535.158 

4 Nilai kinerja anggaran.      270.486.250      168.882.771 

5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.   324.583.500    204.659.325  

6 Kinerja implementasi WBK Satker 32.760.000 29.447.891 

7 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL 

454.115.250 112.541.095 

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa realisasi anggaran per subouput adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan alokasi 

anggaran senilai Rp3.392.000 dengan realisasi anggaran senilai Rp3.348.000, atau 

dengan realisasi anggaran sebesar 98,70%. 

b. Persentase faktor risko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan dengan alokasi anggaran senilai Rp1.314.767.000 dengan realisasi 

anggaran senilai Rp1.215.497.184, atau dengan realisasi anggaran sebesar 92,45% 

c. Indeks Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan realisasi anggaran 

senilai Rp183.761.000 dengan realisasi anggaran senilai Rp172.535.158, atau 

dengan realisasi anggarn sebesar 93,89%. 

d. Nilai kinerja anggaran dengan alokasi anggaran senilai Rp270.486.250 dengan 

realisasi anggaran senilai Rp168.882.771, atau realisasi anggaran sebesar 62,44%. 

e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran senilai 

Rp324.583.500 dan realisasi anggaran senilai Rp204.659.325, atau dengan realisasi 

anggaran sebesar 63,05%. 

f. Kinerja implementasi WBK Satker dengan alokasi anggaran senilai Rp32.760.000 

dan realisasi anggaran senilai Rp29.447.891, atau realisasi anggaran sebesar 

89,89%. 

g. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan alokasi anggaran 

senilai Rp454.115.250 dan realisasi anggaran senilai Rp112.541.095, atau realisasi 

anggaran sebesar 24,78%. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN. 

 

Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat 

pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 

31 Desember 2020.  

Secara umum, pagu anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu 

total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 sebesar Rp10.076.363.000 (Sepuluh 

milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp9.023.120.139 (Sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus dua 

puluh ribu serratus tiga puluh sembilan rupiah) atau dengan realisasi anggaran sebesar 

90,82%.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tetap perlu menjaga kinerja yang 

sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program tahun 2020 adalah 

sebagai berikut :  

1. Kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta 

bimbingan teknis maupun administrasi di wilayah kerja.  

2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik 

sarana prasarana gedung pekantoran (wilker) maupun peralatan teknis lain.  

3. Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian petugas untuk dapat 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.  

4. Belum optimalnya koordinasi antar Pelaksanaan Program, baik internal maupun 

eksternal  

5. Masih terbatasnya kemampuan, keahlian dan keterampilan petugas teknis dan 

fungsional KKP sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dibidang 

kepelabuhan dan kekarantinaan.  

6. Belum seimbangnya anggaran yang dialokasikan antara beban kerja dan luas wilayah 

KKP Kelas III Bengkulu, sehingga menimbulkan keterbatasan sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi termasuk masih adanya beberapa wilayah 

kerja KKP Kelas III Bengkulu yang belum mempunyai sarana gedung kantor. Hal ini 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional di wilayah kerja.  

 

B. TINDAK LANJUT. 

 

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Bengkulu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, diharapkan para 

Pelaksana Program lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing. prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev follow the 

program secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas 
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sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang 

upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannnya antara lain:  

1. Perlunya peningkatan SDM petugas melalui partisipasi dan peran aktif dalam 

pelatihan-pelatihan baik pelatihan fungsional maupun pelatihan peningkatan 

kompetensi lainnya yang diadakan oleh Dirjen P2P, PPSDM Kemenkes ataupun KKP 

Kelas I. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KKP itu 

sendiri.  

2. Perlu pengoptimalan peran tenaga fungsional dalam melaksanakan setiap progran 

kegiatan.  

3. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya 

jejaring kerja yang baik antara staf KKP induk dan staf wilayah kerja maupun dengan 

stakeholder yang terkait dengan unsur pelabuhan dalam pelaksanaan kegiatan 

dilapangan.  

4. Perlunya gerak cepat dalam menindaklanjuti setiap hal yang berkaitan dengan DIPA 

seperti Revisi DIPA, perubahan Pagu belanja dan lain sebagainya.  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan nantinya dapat 

menjadi bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan 

dalam menjalankan program-program di lingkungan KKP Kelas III Bengkulu di tahun yang 

akan datang. 


