
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan  manajemen  pemerintahan  yang  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Darmawali Handoko, M.Epid

Jabatan : Kepala KKP Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Mohamad Subuh, MPPM

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak kami.

Pihak  kedua  akan  memberikan  supervisi  yang  diperlukan  serta  akan  melakukan  evaluasi  terhadap
capaian kinerja dari perjanjian  ini dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Makassar, 23 Nopember 2016

Pihak Kedua,

dr. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Pihak Pertama,

dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP 196911252002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

KKP Kelas I Makassar 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 

Menurunkan angka kesakitan akibat 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi, peningkatan surveilans, 

karantina kesehatan dan kesehatan 

matra 

Persentase ABK/crew dan 

penumpang alat angkut yang 

datang dari luar negeri dilakukan 

pengamatan 

100 

2 

Menurunkan angka kesakitan akibat 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi, peningkatan surveilans, 

karantina kesehatan dan kesehatan 

matra 

Persentase penanggulangan KLB / 

PHEIC < 24 Jam 
100 

3 

Menurunkan angka kesakitan akibat 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi, peningkatan surveilans, 

karantina kesehatan dan kesehatan 

matra 

Persentase kapal dari luar negeri 

langsung yang mendapatkan free 

pratique, tidak terdapat faktor risiko 

penularan penyakit 

100 

4 

Menurunkan angka kesakitan akibat 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi, peningkatan surveilans, 

karantina kesehatan dan kesehatan 

matra 

Persentase pesawat dari luar negeri 

yang melaporkan HPAGD sesuai 

kondisi selama penerbangan 

dengan informasi yang benar 

55 

5 

Meningkatnya pencegahan dan 

penanggulangan penyakit bersumber 

binatang 

Persentase wilker yang melakukan 

pengendalian vektor terpadu di 

wilayah perimeter 

100 

6 

Meningkatnya pencegahan dan 

penanggulangan penyakit bersumber 

binatang 

Persentase wilker yang melakukan 

pengendalian binatang penular 

penyakit  di wilayah perimeter 

70 

7 

Menurunnya angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit menular 

langsung 

Persentase Pelabuhan/ Bandara 

yang melaksanakan kegiatan 

deteksi dini penyakit menular 

langsung 

30 

8 

Menurunnya angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit tidak 

memular, meningkatnya pencegahan 

dan penanggulangan penyakit tidak 

menular 

Persentase Pelabuhan/Bandara 

yang melaksanakan kegiatan 

skriining penyakit tidak menular 

50 

9 
Meningkatnya penyehatan dan 

pengawasan kualitas lingkungan 

Persentase sarana air bersih yang 

memenuhi syarat sanitasi 
70 

10 
Meningkatnya penyehatan dan 

pengawasan kualitas lingkungan 

Persentase sampel air minum/ air 

bersih yang memenuhi syarat 

berdasrkan hasil laboratorium 

80 



11 
Meningkatnya penyehatan dan 

pengawasan kualitas lingkungan 

Persentase Tempat Tempat Umum 

yang memenuhi syarat kesehatan 
80 

12 
Meningkatnya penyehatan dan 

pengawasan kualitas lingkungan 

Persentase TPM yang memenuhi 

syarat sanitasi dan memiliki 

sertifikat laik sehat 

50 

13 
Meningkatnya penyehatan dan 

pengawasan kualitas lingkungan 

Persentase wilker yang 

melaksanakan program 

pelabuhan/bandara sehat 

40 

14 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada program 

pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

Hasil Penilaian SAKIP AA 

15 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada program 

pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

Persentase Wilker yang memiliki 

gedung milik kemenkes 
45 

16 

Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya pada program 

pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

Persentase Wilker yang memiliki 

kendaraan operasional dan atau 

kendaraan khusus 

55 

 

No Kegiatan Anggaran 

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp 6.110.831.000 

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp 739.377.000 

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp 622.097.000 

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 404.905.000 

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Rp 19.810.792.000 

Total Rp 27.688.002.000 
 

  Makassar, 23 Nopember 2016 

Direktur Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit  

  

 

dr. Mohamad Subuh, MPPM  
NIP 196201191989021001 

Kepala KKP Kelas I Makassar  

  

 

dr. Darmawali Handoko, M.Epid  
NIP 196911252002121003 

 

 



 


