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LAPORAN KINERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON
TA 2020

Pencapaian Kinerja

Nilai kinerja Satker KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS II AMBON sebesar 86.76
persen, merupakan hasil pengukuran aspek
implementasi yang terdiri dari variabel:

86.76
Pencapaian Kinerja
Tahun Anggaran: 2020
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1. Penyerapan anggaran sebesar 96.62 persen.
2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar 89.34 persen

50 %

3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar 94.34 persen
4. Capaian keluaran sebesar 100.00 persen

0%
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5. Efisiensi sebesar 3.38 persen

Efisiensi

1. Nilai Kinerja:
a. Penjelasan umum:
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon memiliki 2 kegiatan dan 4 ouput dengan nilai capaian keluaran sebesar 100
persen, dimana output tercapai seluruhnya sampai dengan akhir tahun anggaran. efisiensi sebesar 3.38 persen yaitu selisih
realisasi keluaran (volume output) dengan realisasi anggaran yang sebesar 96.62 persen. sementara konsistensi terhadap
perencanaan dan penyerapan anggaran sebesar 89.34 persen (terhadap RPD awal)dan 94.34 persen (terhadap RPD akhir).

b. Rekomendasi:
Rekomendasi: 1. Penginputan realisasi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan harus tepat waktu 2. Meniadakan
kesalahan penginputan realisasi target dan progres (memperhatikan nilai desimal) 3. menyelaraskan rencana penarikan dana
sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan

2. Capaian keluaran:
a. Faktor Penghambat
Output (keluaran) 100 persen tercapai seluruhnya pada akhir tahun anggaran, meskipun begitu ada beberapa hal yang
menjadi perhatian diantaranya; revisi pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari kondisi pandemi covid-19 sehingga
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mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami penundaan.

b. Faktor Pendukung
identifikasi output yang perlu ditingkatkan lagi adalah pada layanan kekarantinaan di pintu masuk negara/wilayah terutama
pada kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari PNBP dimana tentunya diselaraskan dengan penggenjotan penerimaan.
realisasi output sudah sesuai target yang ditetapkan. penginputan realisasi volume keluaran dan indikator kinerja keluaran
sudah sesuai dengan penjadwalan rutin setiap bulannya.

c. Rekomendasi
Kedepannya upaya-upaya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan capaian keluaran kegiatan diantaranya; menggiatkan
pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan. perencanaan kegiatan harus lebih
realistis sesuai dengan ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan kegiatan.

3. Efisiensi:
a. Faktor Penghambat
Efisiensi dalam pencapaian keluaran tidak terlalu mengalami hambatan maupun kendala.Meskipun begitu, pada setiap
bulannya masih terdapat perbedaan antara realisasi anggaran dengan realiasi output/fisik nyaa, dimana output telah selesai
namun belum di-sp2d-kan ataupun sebaliknya, anggarannya sudah terealisasi namun outputnya baru selesai di bulan
berikutnya.

b. Faktor Pendukung
Komitmen pimpinan dalam percepatan realisasi fisik yang diselaraskan dengan realisasi anggaran. konsistensi penginputan
realisasi volume keluaran tepat waktu setiap bulannya. kerjasama seluruh tim pengelola keuangan dan pelaksana program
kegiatan dalam merumuskan perencanaandan implementasi pelaksanaan kegiatan.

c. Rekomendasi
1. Penginputan realisasi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan harus tepat waktu 2. Meniadakan kesalahan
penginputan realisasi target dan progres (memperhatikan nilai desimal) 3. menyelaraskan rencana penarikan dana sesuai
dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan:
a. Faktor Penghambat
konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan juga sedikit dipengaruhi oleh situasi
pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan
kegiatan-kegiatan tertentu mengalami
penyesuaian waktu pelaksanaan.

b. Faktor Pendukung
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Penyerapan Anggaran
Tahun Anggaran: 2020

15 Miliar

Komitmen pimpinan dalam percepatan realisasi
fisik yang diselaraskan dengan realisasi
anggaran. konsistensi penginputan realisasi
volume keluaran tepat waktu setiap bulannya.

12.5 Miliar

kerjasama seluruh tim pengelola keuangan dan
pelaksana program kegiatan dalam merumuskan

10 Miliar

perencanaandan implementasi pelaksanaan
kegiatan.

c. Rekomendasi
1. Penginputan realisasi volume keluaran dan
indikator kinerja kegiatan harus tepat waktu 2.
Meniadakan kesalahan penginputan realisasi
target dan progres (memperhatikan nilai desimal)
3. menyelaraskan rencana penarikan dana sesuai
dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang
sudah ditetapkan

5. Penyerapan Anggaran:
a. Faktor Penghambat

b. Faktor Pendukung

c. Rekomendasi

6. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran:
a. Faktor Penghambat

b. Faktor Pendukung

c. Rekomendasi
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