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LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

Kata Pengantar 

Balai Litbangkes Magelang sebagai salah satu instansi vertikal 

dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan setiap 

tahun memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas 

dan fungsinya secara akuntabel, baik kepada publik maupun 

kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan selaku 

pemberi mandat atas penggunaan anggaran yang dilakukan selama 

kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes 

Magelang merupakan perwujudan akuntablitas dan transparansi kinerja Balai Litbangkes 

Magelang yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian 

atas rencana kinerja tersebut serta realisasi anggaran pada tahun ini.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 

Balai Litbangkes Magelang memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan 

kesehatan dengan keunggulan bidang gizi. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut Balai 

Litbangkes didukung oleh serangkaian rencana kerja dan anggaran yang dituangkan dalam 

perjanjian kinerja yang berisi target kinerja (indikator kinerja utama) yang harus dicapai dalam 

tahun berjalan. 

Pada tahun 2021 ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, Balai Litbangkes 

Magelang tetap berupaya untuk mencapai terget kinerja yang terdiri dari 2 sasaran strategis 

dengan 6 indikator kinerja kegiatan, dengan serta kerja keras seluruh elemen target kinerja 

yang diamanatkan dapat terlampaui. 

Saya secara pribadi dan selaku pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang 

telah berkontribusi positif dengan kerja keras, kerja cerdas serta kerjasamanya dalam 

mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Mari kita teruskan hal-hal positif 

tersebut sebagai refleksi menyambut tantangan pembangunan kesehatan di masa 

mendatang. 

  
Magelang, 20 Januari 2022 
Kepala, 

 
 
 

Dr. dr. Suryati Kumorowulan, M.Biotech 
NIP 197008182001122002 
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan visi dan dan misi Presiden 2020-2024, Kementerian Kesehatan 

menetapkan visi “Terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan” dengan 

lima misi yaitu “Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak & remaja, Perbaikan gizi 

masyarakat, Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, Meningkatkan tata kelola 

sistem kesehatan, Pembudayaan Germas”. 



Pada Tahun 2021 di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat 

pandemi Covid-19 Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi 

Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Tahun 2021 menjadi 

tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, 

mendorong pemulihan ekonomi serta melanjutkan berbagai program pembangunan. Penanganan Covid-

19 dan pemulihan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat pemulihan ekonomi dan pelaksanaan 

reformasi. Langkah yang akan ditempuh Pemerintah adalah penyediaan vaksin guna mengendalikan 

penyebaran Covid-19. Sementara itu, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dari 

sisi sumber daya kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, penguatan koordinasi pusat dan daerah, 

serta pembangunan sistem kesiapsiagaan ketahanan kesehatan untuk membentengi dari kondisi darurat 

kesehatan di masa depan terus dilakukan. Pandemi Covid-19 juga telah membuka mata banyak pihak 

bahwa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem kesehatannya. Salah satu 

upaya perbaikan sistem kesehatan yang dilakukan adalah membangun sinergi, sinergi antara para 

akademisi, peneliti kesehatan dengan para pengambil kebijakan. 

Dalam rangka merespon kondisi tersebut Kementerian Kesehatan kemudian menggulirkan transformasi 

sistem kesehatan yang akan dilakukan di 6 sektor kesehatan, yaitu transformasi di bidang layanan primer, 

bidang layanan rujukan, bidang ketahanan kesehatan, bidang sistem pembiayaan kesehatan, bidang 

SDM kesehatan dan transformasi di bidang teknologi kesehatan. 



Transformasi sistem kesehatan ini dilakukan guna meningkatkan keamanan dan ketahanan 

kesehatan, menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh 

Indonesia, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. 

Setidaknya dengan transformasi ini pemerintah menargetkan menurunkan kasus baru 

Tuberkulosis (TB) menjadi 231 per 100 penduduk. Saat ini angka kasus TB menyentuh 300 per 

100.000 penduduk, dan menjadikan Indonesia negara ketiga terbesar yang menderita TB. Melalui 

transformasi kesehatan, pemerintah juga berharap imunisasi dasar bisa meningkat dari 57 persen 

menjadi 71 persen, sehingga memiliki hubungan yang positif atau relasi positif antara imunisasi 

standar dengan stunting. Di sisi lain, pada 2022 pemerintah juga menargetkan rumah sakit 

rujukan nasional bisa meningkat dari 14 menjadi 30, juga meningkatkan jangkauan puskesmas 

menjadi 31,9 persen dan ketersediaan tenaga kesehatan menjadi 59 persen. Kemudian 

mewujudkan puskesmas tanpa dokter menjadi 0 persen. Kemudian RSUD setidaknya harus 

memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya. 



Tahun 2021 juga merupakan tahun transisi bagi kelembagaan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2021 

Tentang Kementerian Kesehatan, sudah tidak ada lagi nomenklatur Penelitian dan 

Pengembangan berganti dengan nomenklatur baru berupa Badan Kebijakan dan Pembangunan 

Kesehatan. Keberadaan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu 

upaya untuk mengungkit sasaran strategis Kementerian Kesehatan berupa “meningkatnya 

kebijakan kesehatan berbasis bukti”. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini proses 

perumusan kebijakan kesehatan belum disusun berdasarkan analisis dan tahapan yang kokoh, 

bukti/ evidence belum dipergunakan secara optimal, kebijakan kesehatan belum efektif dan 

efisien sehingga pada akhirnya banyak sasaran pembangunan kesehatan yang tidak tercapai. 

Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan untuk 

berperan dalam meningkatkan meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan 

penanggulangan masalah kesehatan serta mengawal sasaran strategis pembangunan 

kesehatan.

Balai Litbangkes Magelang sebagai unit pelaksana teknis dengan kekhususan gizi dibawah 

Badan Litbangkes mengemban peran yang strategis dengan potensi dan sumber daya untuk 

mengkaji berbagai permasalahan kesehatan terkait gizi, sebuah isu yang masih menjadi salah 

satu prioritas nasional dan menjadi salah satu Major Project dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 melalui percepatan penurunan Angka 

Kematian Ibu Hingga 183 Per 100.000 Kelahiran Hidup dan menurunkan pravalensi Stunting 

hingga 18%. 

Pada Tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda, pemerintah 

melakukan kebijakan refocussing anggaran yang bertujuan untuk membiayai berbagai belanja 

prioritas di Kementerian Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk vaksinasi, 

testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta insentif tenaga kesehatan. Namun 

berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, pada tahun 2021 refocussing anggaran 

diupayakan tidak berpengaruh secara langsung pada output balai litbangkes magelang, sesuai 

dengan target kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 terdapat 2 sasaran strategis 

dengan 4 indikator kinerja yang menjadi target Balai Litbangkes Magelang. 

Meskipun pencapaian target kinerja diawal triwulan I dan II agak tersendat karena kondisi 

pandemi covid-19 dan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan dilapangan namun di akhir-



tahun atas kerja keras dan kerja cerdas semua elemen Balai Litbangkes Magelang target kinerja 

yang diperjanjikan dapat tercapai. Dari empat (4) penelitian bidang yang ditargetkan semuanya 

dapat terselesaikan bahkan 2 diantaranya dapat membuahkan rekomendasi kebijakan yang telah 

diadvokasikan kepada pemerintah daerah. Pada tahun ini pula Balai Litbangkes Magelang 

berhasil membangun laboratorium BSL-2 yang dapat difungsikan sebagai jejaring laboratorium 

pemeriksa covid-19 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan sistem 

kesehatan nasional di masa mendatang.

Tahun 2021 Balai Litbangkes Magelang tetap menjadi ampuan Puslitbang Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan sehingga realisasi kinerja yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi capaian 

kinerja kegiatan dari Pusat Ampuan dan 3 Puslitbang lainnya dimana bidang penelitian itu 

dilakukan. Adapun Target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan digambarkan sebagai 

berikut:

Pada Tahun 2021 capaian kinerja organisasi mencapai 116,6 persen dan capaian ini melebihi 

target yang diperjanjikan, Hal ini menunjukkan komitmen kuat Balai Litbangkes Magelang 

ditengah pandemi COVID-19 untuk tetap dalam mensukseskan agenda pembangunan kesehatan 

yang termuat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target  Realisasi 
(%) 

 
Kriteria 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Biomedis 
dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 
yang dihasilkan dari penelitian 
dan pengembangan di bidang 
biomedis, life science dan 
teknologi dasar kesehatan 

3 4 133,3 
Sangat Baik 

 

2. Jumlah publikasi karya tulis 
ilmiah di bidang  Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan yang 
dimuat pada media cetak dan 
atau elektronik nasional  dan 
internasional dan internasional  

9 12 133,3  Sangat Baik 

3. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan 

2 2 100 
 

Sangat Baik 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Sumber 
Daya dan 
Pelayanan 
Kesehatan 

4. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

2 2 100 Sangat Baik 

Kinerja Organisasi      116,65 Sangat Baik 

 



Dari sisi kinerja anggaran, dapat disampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran untuk 

semua jenis belanja sebesar Rp 21.547.407.894,- atau 98,1 persen dari total pagu Rp 

21.948.256.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara, sedangkan dari 

sisi kinerja anggaran nilai yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan 

sejumlah 84,9 yang diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

1. Penyerapan anggaran sebesar 98,1 persen.

2. Konsistensi atas RPD sebesar 88,6 persen

4. Capaian Rincian Output sebesar 100 persen

5. Nilai Efisiensi sebesar 55,3 persen

Berdasarkan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Tahun 2021 Balai Litbangkes 

Magelang memperoleh nilai sejumlah 84,6. IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 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.

Guna perbaikan kinerja berkelanjutan, seluruh penanggung jawab IKK akan melakukan evaluasi 

atas pencapaian kinerja Tahun 2021 sebagai pembelajaran untuk melaksanakan perbaikan pada 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun mendatang. Seluruh penanggung jawab IKK perlu 

menindaklanjuti, mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada IKK yang telah 

mencapai target yang ditetapkan. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh 

pimpinan dan pegawai diharapkan dapat mendukung kinerja Balai Litbangkes Magelang yang 

lebih baik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Balai 

Litbangkes Magelang tahun 2021, dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan selanjutnya 

dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai 

Litbangkes Magelang dimasa mendatang.
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Bab I  

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang sebagai salah satu unit pelaksana 

teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan 

penelitian dan pengembangan kesehatan. Secara nasional keberadaan Balai Litbangkes 

Magelang mendukung program pembangunan kesehatan melalui penyediaan hasil penelitian 

dan pengembangan yang bermutu sehingga dapat menopang program dan kebijakan 

kesehatan berdasarkan evidence based. Peran Balai Litbangkes Magelang juga dapat dilihat 

dalam 3 perspektif,  pertama sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah 

dalam hal ini Balai Litbangkes Magelang menjadi perpanjangan fungsi Badan Litbangkes 

dalam melaksanakan riset-riset nasional di tingkatan lokal, kedua sebagai mitra strategis 

bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah melalui 

penyediaan hasil penelitian yang sesuai dan dibutuhkan, ketiga sebagai pusat unggulan 

bidang tertentu dalam hal ini Balai Litbangkes Magelang yang sejak awal berdirinya sudah 

mempunyai keunggulan spesifik dalam gangguan akibat kekurangan iodium saat ini 

diharapkan dapat memperluas cakupan keunggulannya dalam bidang gizi.  

Permasalahan gizi masih menjadi salah satu prioritas nasional dan menjadi salah satu Major 

Project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 

melalui percepatan penurunan Angka Kematian Ibu Hingga 183 Per 100.000 Kelahiran Hidup 

dan menurunkan pravalensi Stunting hingga 18%. Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi 

permasalahan di Indonesia. Termasuk dalam kelompok gizi lebih adalah overweight (obesitas) 

dan ekses mikronutrien (misalnya kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain 

underweight, wasting, stunting, dan defisiensi mikronutrien. Penurunan prevalensi wasting 

dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi wasting 
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pada balita telah menurun dari 12,1% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 10,2% tahun 2018 

(Riskesdas 2018) dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 7,4% (SSGBI 2020). Juga telah 

terjadi  penurunan stunting dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 

2018 (Riskesdas 2018), dan pada tahun 2020 telah turun lagi menjadi 27,7% (SSGBI 2020). 

Sementara itu, juga telah terjadi penurunan underweight pada balita dari 19,6% tahun 2013 

(Riskesdas 2013) menjadi 17,7% tahun 2018 (Riskesdas 2018), dan pada tahun 2020 telah 

turun lagi menjadi 16,3 % (SSGBI 2020). Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor 

kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. 

Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan 

oleh seluruh pemangku kepentingan.  

Di sisi lain terdapat kenaikan pada proporsi obesitas orang dewasa yang perlu mendapatkan 

perhatian. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular lain yang 

mendorong munculnya faktor metabolik (penyakit jantung, diabetes, kanker, hipertensi, 

dislipidemia). Prevalensi obesitas (Indeks masa tubuh = 27) meningkat dari 15,4% pada tahun 

2013 (Riskesdas 2013) menjadi 21,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini sejalan 

dengan peningkatan proporsi obesitas sentral dari 26,6% di tahun 2013 (Riskesdas 2013) 

menjadi 31% di tahun 2018 (Riskesdas 2018). Data Riskesdas 2018 juga menunjukkan 

prevalensi Penyakit Tidak Menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 

2013 antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi.  

Data dan potret capaian pembangunan kesehatan diatas merupakan tantangan 

pembangunan sektor kesehatan sekaligus refleksi yang dapat dijadikan acuan untuk 

menyusun rencana kerja dari pembangunan nasional ataupun rencana strategis kesehatan, 

dimana Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan memiliki peran strategis melalui 

penyediaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis bukti yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan 

masalah kesehatan. 

Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia berimbas pada pembangunan sektor 

kesehatan di Indonesia, pada triwulan I Tahun 2021 Pemerintah melalui Menteri Keuangan 

mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 Tanggal 12 Januari 2021 
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tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Melalui surat ini 

pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk meneruskan kebijakan refocusing dan 

realokasi anggaran pada tahun ini guna mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan 

program vaksinansi nasional, penanganan pandemi covid-19, dukungan anggaran 

perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

Adapun kriteria penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 difokuskan kepada 

belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada 

masyarakat/pemerintah daerah yang bukan atas arahan presiden, pembangunan gedung 

kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan atau swakelola, 

anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan. 

Dalam merespon adanya kebijakan tersebut, Balai Litbangkes Magelang kemudian 

melakukan revisi anggaran dengan melakukan efisiensi dan realokasi anggaran namun tetap 

berkomitmen untuk tidak melakukan penurunan target output kinerja. Efisiensi dan realokasi 

anggaran yang dilakukan berupa penghematan perjalanan dinas, honorarium, kegiatan 

dalam tahapan penelitian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dan dapat digantikan 

secara daring. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini mengubah postur anggaran 

Balai Litbangkes Magelang yang semula mendapatkan anggaran 24,1 M menjadi 21,9 M 

(Triwulan IV). 

Pada tahun 2021 tiga penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang masih fokus 

dengan tema gizi mikro, Penelitian pertama bertujuan untuk memperoleh formulasi biskuit 

MPASI berbahan dasar tepung mocaf yang diperkaya protein hewani dan mengukur daya 

terima biskuit pada balita kurang gizi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah tentang pengembangan MPASI pangan lokal sebagai upaya perbaikan gizi 

dan pencegahan kasus kurang gizi pada Balita, Penelitian kedua berupaya mengetahui  

risiko pendemi covid-19 pada balita 0-59 bulan di Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang besarnya resiko pandemi covid-19 

terhadap anak stunting di daerah lokus stunting. Penelitian ketiga bertujuan untuk menyusun 

model pelaksanaan e-PPGBM (Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis  
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Masyarakat) sebagai dasar konvergensi penanganan balita stunting. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat mengembangkan alternatif rancangan sistem informasi e-PPGBM dalam 

mendukung konvergensi penanganan stunting. 

Selain penelitian dengan tema gizi mikro, balai litbangkes magelang juga melaksanakan 1 

penelitian dengan tema kesehatan lingkungan yang berupaya untuk mengetahui 

kemampuan rumah sakit daerah di Jawa Tengah dalam pengelolaan limbah layanan 

kesehatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemangku 

kebijakan dalam perbaikan tata kelola limbah layanan kesehatan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang adalah melakukan advokasi hasil 

penelitian yang merupakan langkah strategis untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan 

menggunakan data hasil penelitian serta kajian lapangan yang dilakukan tahun 2021 guna 

mendukung proses pengambilan keputusan, terdapat 4 (empat) rekomendasi kebijakan 

dengan tema gizi mikro yang telah diadvokasikan kepada pemangku kepentingan daerah 

dan nasional pada tanggal 16 Desember 2021. Pertama, Kajian Kegiatan Posyandu Selama 

Masa Pandemi Covid 19 yang telah di advokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Temanggung. Kedua, Kajian Cegah Stunting Dimulai dari Data 

Valid di Entitas Desa/Kelurahan, Mungkinkah? yang telah di advokasikan kepada Pemerintah 

Daerah Kota Solo dan Kabupaten Magelang serta Kementerian Kesehatan. Ketiga, Kajian 

Menguatkan penegakan diagnosa dan tata laksana Balita stunting pada masa pandemi 

covid-19 di Kabupaten Magelang yang telah di advokasikan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magelang. Keempat, Meningkatkan Kemampuan Rumah Sakit dalam Pengelolaan 

Limbah Layanan Kesehatan yang telah di advokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah dan 4 RSUD Provinsi Jawa Tengah.  

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Balai Litbangkes Magelang 

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban 

selama tahun 2021 dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai amanat perundangan dan peraturan yang 

berlaku selain itu LKj juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta  



 

5 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

 

untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Litbangkes 

Magelang. 

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

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

Pemerintah. 

B. Tujuan 

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 merupakan rangkuman perjalanan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pemberi amanat secara tertulis untuk mengkomunikasikan 

capaian kinerja dengan menitikberatkan pada pengukuran kinerja, evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai terhadap pencapaian kinerja terhadap perjanjian kinerja 

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang tahun 2021.  

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam 

pertimbangan penyusunan kebijakan dan umpan balik untuk memperbaiki serta 

meningkatkan kinerja Balai Litbangkes Magelang secara berkelanjutan. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kesehatan Magelang berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Secara hierarkis organisasi, 

Balai Litbangkes Magelang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan dan secara koordinatif-administratif Balai Litbangkes Magelang 
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dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sedangkan secara 

teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Litbangkes Magelang menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan 
kesehatan; 

2) Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu; 
3) Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan 

keunggulan tertentu; 
4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan; 
5) Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan; 
6) Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan kesehatan; 
7) Pelaksanaan kerjasama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan 

kesehatan; 
8) Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan; 
9) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
10) Pelaksanaan tata usaha balai. 

 
Struktur organisasi Balai Litbangkes Magelang terdiri dari: 

1) Subbagian Administrasi Umum 

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, dan umum.  

2) Kelompok Substansi Program dan Evaluasi 

Kelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

3)  Kelompok Substansi Kerjasama dan Jaringan Informasi 

Kelompok Substansi Kerjasama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan 
pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan serta 
perpustakaan. 
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4) Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Penelitian 

Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, teknologi, bimbingan 
teknis, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan serta 
pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan 

5) Instalasi 

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis penelitian 
dan pengembangan kesehatan seperti laboratorium dan instalasi lainnya sesuai dengan 
karakteristik keunggulan penelitian dan pengembangan 

6) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Struktur organisasi Balai Litbangkes Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 65 Tahun 2017 disajikan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 65 
Tahun 2017 
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D. Sistematika 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Litbangkes Magelang adalah 

sebagai berikut : 

BAB I 

Pendahuluan, yang berisi penjelasan umum organisasi berupa tentang latar belakang dan 

kondisi strategis organisasi yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. 

BAB II 

Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang perencanaan kinerja, ringkasan/ikhtisar 

perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja tahun 2021. 

BAB III 

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang 

didapat dengan cara: 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;  

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 
2020 dan beberapa tahun terakhir;  

3) Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang 
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;  

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan;  

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian perjanjian kinerja. 

BAB IV 

Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya 

Lampiran-Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja Pra Refocussing Tahun 2021 

2) Perjanjian Kinerja Pra Refocussing Tahun 2021 
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Bab II  

Perencanaan Kinerja 

A. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja 

suatu instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam menentukan arah 

pelaksanaan program dan kegiatan instansi serta mengelola potensi, peluang, dan kendala 

yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan ini merupakan 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.  

Penyusunan rencana kinerja dilakukan simultan dengan agenda penyusunan dan kebijakan 

anggaran yang merupakan komitmen Balai Litbangkes Magelang untuk mengalokasikan 

seluruh sumber daya dalam mencapai sasaran kegiatan pada tahun tertentu. Dalam 

pelaksanaannya perencanaan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana 

Aksi  2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2021.   

a) Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai 

pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai secara sistematis, terarah, dan 

terpadu. Rencana aksi tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program (RAP) eselon 

I Badan Litbangkes 2020-2024, Rencana Aksi Kegiatan eselon II Puslitbang Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan tahun 2020-2024. Rencana lima tahunan selanjutnya dijabarkan 

ke dalam rencana kinerja tahunan 2021. 
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b) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 

Rencana Kerja atau Renja tahun 2021 adalah dokumen yang memuat kebijakan, program 

dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2020. Adapun renja Balai Litbangkes 

Magelang menjadi satu dengan Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai 

Pusat Pengampu. 

B. Perjanjian Kinerja 

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Aksi Kegiatan dan 

Rencana Kerja Tahunan maka setiap tahun setiap instansi membuat komitmen lembaga yang 

tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima 

amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikannya dan 

mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target 

kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 53 Tahun 2014 yang dimaksud Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang 

lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.  

Perjanjian kinerja menjadi sangat penting bagi Balai Litbangkes Magelang karena 

menggambarkan perwujudan tekad dan komitmen untuk menghasilkan kinerja sesuai 

sasaran yang ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia yang dituangkan dalam kontrak kinerja.  

Dalam kontrak kinerja tahun 2021 ada 2 sasaran sasaran strategis yang hendak dicapai dan 

4 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, pada tahun ini ditengah 

situasi pandemi COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran, 

Balai Litbangkes Magelang tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh target kinerja 
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yang diperjanjikan berupa 16 hasil kegiatan (output) dengan anggaran sejumlah 21,9 Milyar 

Rupiah. 

Sebagian besar anggaran tahun ini selain dipergunakan dalam kegiatan penelitian juga 

dialokasikan untuk pembangunan laboratorium dan pengadaan alat laboratorium BSL-2 

yang diharapkan dapat difungsikan sebagai jejaring laboratorium pemeriksaan covid-19 

sekaligus meningkatkan kapasitas sistem kesehatan nasional di masa mendatang. 

Tabel II.1 Formulir Penetapan Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

 

Adapun definisi operasional dari indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

 Rekomendasi Kebijakan merupakan dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

dari hasil sintesa satu atau beberapa penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, 

Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai bahan yang akan diadvokasikan 

oleh Badan Litbangkes.  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2021 
(1) (2) (3) (4) 
1 

 
 

Meningkatnya  Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

Jumlah rekomendasi kebijakan yang 
dihasilkan dari penelitian dan 
pengembangan di bidang biomedis, life 
science dan teknologi dasar kesehatan 

3 

Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di 
bidang  Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan yang dimuat pada media cetak 
dan atau elektronik nasional dan 
internasional  

9 

 Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 

2 

2 Meningkatnya  Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 2 
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 Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 

merupakan produk/data/informasi yang mendukung isu strategis kesehatan.  

 Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan 

produk/data/informasi yang mendukung isu strategis kesehatan.  

 Publikasi artikel ilmiah merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan 

di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang ditulis oleh peneliti Badan 

Litbangkes sebagai penulis pertama (first author) kemudian terbit dalam jurnal terindeks 

global/terakreditasi nasional dan atau buku/bagian dari buku ilmiah yang diterbitkan 

oleh penerbit internasional/nasional berstatus sebagai badan hukum penerbit (publishing 

house) dan atau anggota IKAPI. 

C. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan 

capaian kinerja organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada 

penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga sebagai kriteria penilaian. Pengukuran kinerja 

yang dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian 

(target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan 

pencapaian masing-masing indikator. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut : 

Tabel II.2 Kriteria Capaian Penilaian Kinerja 

No Kriteria Rata-Rata % Capaian 
1 Sangat Baik >90% – 100% 
2 Baik >80% – 90% 
3 Cukup >60% – 80% 
4 Kurang >50% – 60% 
5 Sangat Kurang ≤50% 
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Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing 

indikator kinerja utama, 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.  

Pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran dan pengukuran progres kinerja 

dari bulan Januari – Desember 2021 dengan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik 

terhadap capaian indikator kinerja tiap triwulan. 
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Bab III  

Akuntabilitas Kinerja 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam 

mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan 

pengumpulan dan pengukuran data kinerja, yang hasilnya digunakan sebagai bahan 

evaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran 

tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian 

seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan.  

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dari Rencana Aksi 2020-2024, 

secara umum terdapat beberapa perubahan mendasar antara pelaksanaan Rencana Aksi 

2020-2024 dengan Rencana Aksi periode sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain: 

1) Pada Tahun 2020-2024 kegiatan yang dilakukan Balai Litbangkes Magelang dalam 

rangka mendukung kegiatan yang ada di Puslitbang Biomedis Dan Teknologi Dasar 

sebagai Pusat ampuan, hal ini berbeda dengan rencana aksi periode sebelumnya 

dimana Balai Litbangkes Magelang merupakan ampuan dari Pusat Upaya Kesehatan 

Masyarakat. 

2) Walaupun menjadi ampuan dari Puslitbang Biomedis Dan Teknologi Dasar, namun secara 

teknis operasional dalam pelaksanaan penelitian 2020-2024 Balai Litbangkes Magelang 

tetap melaksanakan penelitian di 4 kegiatan lainya yaitu 1) Penelitian dan 

Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; 2) Penelitian dan 

Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Penelitian dan Pengembangan Sumber 

Daya dan Pelayanan Kesehatan; 4) Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan 

Manajemen Kesehatan sehingga secara tidak langsung juga tetap berkontribusi bagi 

pencapaian 4 sasaran bidang penelitian lainya. 
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Pada Tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda, pemerintah 

melakukan kebijakan refocussing anggaran yang bertujuan untuk membiayai berbagai 

belanja prioritas di Kementerian Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk 

vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta insentif tenaga 

kesehatan. Namun berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, pada tahun 2021 

refocussing anggaran diupayakan tidak berpengaruh secara langsung pada output balai 

litbangkes magelang, sesuai dengan target kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 

terdapat 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang menjadi target Balai Litbangkes 

Magelang. Capaian kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun 2021 secara ringkas disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

 

Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target  Realisasi (%) 

 
Kriteria 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Biomedis 
dan Teknologi Dasar 
Kesehatan 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang 
dihasilkan dari penelitian dan 
pengembangan di bidang biomedis, 
life science dan teknologi dasar 
kesehatan 

3 4 133,3 Sangat Baik 

2. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di 
bidang  Biomedis dan Teknologi 
Dasar Kesehatan yang dimuat pada 
media cetak dan atau elektronik 
nasional dan internasional   

9 12 133,3 
 

Sangat Baik 

3. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Biomedis 
dan Teknologi Dasar Kesehatan 

2 2 100 Sangat Baik 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat  

4. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang  Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

2 2 100 Sangat Baik 

Kinerja Organisasi    116,65 Sangat Baik 
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Capaian kinerja tahun ini apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya dari segi 

pencapaian indikator kinerja kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun 

secara umum tetap melebihi target tahunan yang telah ditetapkan, berikut disajikan 

sandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 berdasarkan pencapaian indikator 

kinerja kegiatan: 

Tabel III.2 Sandingan Capaian IKK Tahun 2020 dengan 2021 

 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target  Capaian 
(%) 

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target  Capaian 
(%) 

 
Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang 
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan yang 
dihasilkan dari 
penelitian dan 
pengembangan di 
bidang biomedis, 
life science dan 
teknologi dasar 
kesehatan 

1 2 200 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang 
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan yang 
dihasilkan dari 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang 
biomedis, life 
science dan 
teknologi dasar 
kesehatan 

3 4 134 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan di 
bidang Biomedis 
dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

1 1 100 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang 
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

2 2 100 

Jumlah publikasi 
karya tulis ilmiah 
di bidang  
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan yang 
dimuat pada 
media cetak dan 
atau elektronik 
nasional dan 
internasional 

5 17 340 

Jumlah publikasi 
karya tulis ilmiah 
di bidang  
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan yang 
dimuat pada 
media cetak dan 
atau elektronik 
nasional dan 
internasional  

9 12 134 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Sumber 
Daya Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan di 
bidang  Sumber 
Daya Pelayanan 
Kesehatan 

1 1 100 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

2 2 100 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan capaian kinerja tahun ini jika 

dibandingkan dengan tahun lalu terjadi pada output rekomendasi kebijakan dan output 

publikasi karya tulis ilmiah, output rekomendasi kebijakan turun 64% dari tahun sebelumnya 

sedangkan output publikasi karya tulis ilmiah mengalami penurunan yang cukup signifikan 

hampir 206%. Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi Balai Litbangkes Magelang untuk terus 

meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang. 

Selain berdasarkan pencapaian indikator kinerja kegiatan, capaian kinerja tahun ini juga bisa 

dilihat berdasarkan target Rencana Aksi Kegiatan 5 tahunan yang merupakan derivasi dari 

target Rencana Aksi Kinerja Badan Litbangkes, berikut disajikan Sandingan Target dan 

Capaian IKK dengan RAK Balai Litbangkes Magelang yang dicapai pada Tahun 2021: 

Tabel III.3 Sandingan Target dan Capaian IKK Tahun 2021 dengan  

RAK Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020-2024 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Tahun 2020 

 
Tahun 2021 

Target  Capaian (%) 
 

Target  Capaian (%) 
 

Meningkatnya  Penelitian dan 
Pengembangan di Bidang Biomedis 
dan Teknologi Dasar Kesehatan 

Jumlah rekomendasi kebijakan yang 
dihasilkan dari penelitian dan 
pengembangan di bidang biomedis, 
life science dan teknologi dasar 
kesehatan 

3 2 67 3 4 133,3 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Biomedis 
dan Teknologi Dasar Kesehatan 

2 2 100 2 2 100 

Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di 
bidang  Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan yang dimuat pada media 
cetak dan atau elektronik nasional dan 
internasional 

9 17 189 9 12 133,3 

Meningkatnya  Penelitian dan 
Pengembangan di Bidang Sumber 
Daya Pelayanan Kesehatan 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang  Sumber Daya 
Pelayanan Kesehatan 

1 1 100 0 0 0 

Meningkatnya  Penelitian dan 
Pengembangan di Bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang   Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

1 0 0 2 2 100 

Meningkatnya  Penelitian dan 
Pengembangan di Bidang Humaniora 
dan Manajemen Kesehatan 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang  Humaniora 
dan Manajemen Kesehatan 1 0 0 0 0 0 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian seluruh output melebihi target 

Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020-2024 yang dibebankan pada 

tahun ini, capaian tahun ini juga melengkapi capaian target 5 tahunan nantinya meskipun 

secara kelembagaan tahun ini merupakan tahun terakhir Balai Litbangkes Magelang 

menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan. Berikut disajikan capaian kinerja masing-

masing output pada tahun 2021: 

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 

 

Balai Litbangkes Magelang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan dengan keunggulan litbang di bidang gizi mengemban peran 

yang strategis dengan potensi dan sumber daya untuk mengkaji berbagai permasalahan 

kesehatan dengan pendekatan gizi mikro. 

Balai Litbangkes Magelang berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis Badan 

Litbangkes melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengacu pada RPJMN 

bidang kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, pelaksanaan riset 

diarahkan pada metodologi riset operasional untuk menghasilkan rekomendasi untuk 

perbaikan kebijakan dan perencanaan Kesehatan, pelaksanaan diseminasi dan advokasi 

hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan 

dan program kesehatan. 

Pada tahun 2021 ditengah pandemi COVID-19 yang melanda indonesia, Balai Litbangkes 

Magelang tetap berupaya melaksanakan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang telah 

ditargetkan dalam mendukung capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan. Capaian kinerja tersebut tergambar dengan diselesaikannya 4 

(empat) penelitian bidang, 4 (empat) rekomendasi kebijakan yang di advokasikan, 10 

(sepuluh) publikasi karya tulis ilmiah di jurnal nasional/internasional terakreditasi, 2 (dua) 

terbitan buku bertema kesehatan dan 6 (enam) kekayaan intelektual yang didaftarkan 

melalui sentra kekayaan intelektual Badan Litbangkes. 
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Pandemi COVID-19 juga tidak menghalangi para peneliti dan litkayasa untuk terus 

meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai webinar secara daring maupun seminar baik 

nasional maupun internasional, hal ini tidak terlepas dari tuntutan profesi dengan adanya 

hasil kerja minimal (HKM) peneliti dimana peran aktif peneliti dalam menyampaikan hasil 

kerjanya berupa karya tulis ilmiah telah menjadi sebuah keharusan dalam meniti karir 

sebagai pemangku jabatan peneliti.  

Adapun tuntutan organisasi yang telah bertransformasi menjadi Balai Litbangkes Magelang 

menuntut SDM didalamnya termasuk litkayasa agar dapat merespon berbagai 

permasalahan pembangunan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

Secara umum pencapaian sasaran strategis Balai Litbangkes Magelang Pada Tahun 2021 

sesuai dengan target yang telah diperjanjikan, hal ini menjadi capaian positif dalam 

menjaga kontinuitas kinerja sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024. Capaian ini 

secara khusus juga merupakan kinerja penutup bagi Balai Litbangkes Magelang yang mulai 

tahun depan sudah berganti nomenklatur dan meninggalkan fungsi penelitian dan 

pengembangan. Berikut capaian kinerja organisasi tahun 2020 dilihat dari perbandingan 

target dan capaian indikator kinerja:  

 

Gambar III.1 Kinerja Organisasi Tahun 2021 
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Apabila dibandingkan dengan capaian organisasi lima tahun terakhir pada baik pada 

periode RAK 2014-2019 maupun RAK 2020-2024 capaian kinerja organisasi tahun ini 

mengalami penurunan yang cukup signifikan namun masih sesuai dengan target kinerja 

yang diperjanjikan seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini: 

133

10 0 10 0
116,5

125

185

116,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

K IN E RJA O R GANISASI

 
                    Gambar III.2 Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2015-2021 

Faktor krusial dalam penurunan kinerja organisasi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya adalah turunnya capain kinerja publikasi karya tulis ilmiah, sampai dengan 

triwulan III tahun ini sebenarnya capaian publikasi karya tulis ilmiah sudah jauh melampaui 

target dengan capaian 16 publikasi dari 9 target publikasi, namun karena ada perubahan 

indeksasi yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga hanya 4 publikasi yang dinyatakan terindeks 

dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan sampai akhir tahun terdapat tambahan dari 6 

publikasi karya tulis ilmiah dan 2 buah buku bertema kesehatan yang menambah capaian 

publikasi menjadi 12 publikasi. Hasil capaian tiap indikator kinerja utama akan dijelaskan 

secara terinci : 

1.1) Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan 
pengembangan di bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan 

 
Rekomendasi Kebijakan merupakan dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

dari hasil sintesa satu atau beberapa penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, 
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Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai bahan yang akan diadvokasikan 

oleh Badan Litbangkes. 

Rekomendasi kebijakan merupakan sasaran strategis Badan Litbangkes dalam rangka 

meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan melalui pengelolaan litbangkes dan 

sistem informasi kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan. 

Pada tahun 2021 untuk target kinerja rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari 

penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar 

Kesehatan berjumlah 3 (tiga) rekomendasi kebijakan, atas kerja keras semua pihak 

target tersebut dapat terlampaui melalui 4 (empat) rekomendasi kebijakan yang 

diadvokasikan oleh Balai Litbangkes Magelang kepada pemerintah daerah selaku 

pemangku kepentingan.  

Pertama, advokasi rekomendasi kebijakan terkait “Kegiatan Posyandu dalam Masa 

Pandemi Covid-19”Kedua, advokasi rekomendasi kebijakan terkait “Meningkatkan 

Kemampuan Rumah Sakit dalam Mengelola Limbah Layanan Kesehatan”Ketiga, 

advokasi rekomendasi kebijakan terkait “Cegah Stunting Dimulai dari Data Valid di 

Entitas Proses Desa/Kelurahan, Mungkinkah?” Keempat, advokasi rekomendasi 

kebijakan terkait “Menguatkan Penegakan Diagnosis dan Tata Laksana Balita Stunting 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang” 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 
 

Tabel III.4 Perbandingan target dan realisasi rekomendasi kebijakan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
yang dihasilkan dari penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Biomedis, Life Science, dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 

3 4 133,3 Sangat Baik 



 

22 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

 

Indikator Kinerja jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian 

dan pengembangan di bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan 

dapat terealisasi 100% dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat pada gambar berikut: 

3

4

K INERJA REKOMENDASI KEBIJAKAN

Target Realisasi

 
                             Gambar III.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Jumlah rekomendasi kebijakan Tahun 2021 

Pada tahun ini secara umum capaian kinerja rekomendasi kebijakan melampaui target 

kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Capaian indikator kinerja 

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang 

Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan dihasilkan dari 4 (empat) 

advokasi rekomendasi kebijakan yang dilakukan Balai Litbangkes Magelang pada tahun 

2021. Berikut merupakan judul rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan pada tahun 

2021: 

                 Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 
                                                       Target 
                                                    = 4/3 x 100% 
                                                    = 133,3%                
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                      Tabel III.5 Judul rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

No Judul Rekomendasi Kebijakan Peneliti  Stakeholder  

1 

 

Kajian Kegiatan Posyandu Selama 
Masa Pandemi Covid 19 

Donny Kristianto M Pemkab Magelang dan Pemkab 

Temanggung 

2 Cegah Stunting Dimulai dari Data Valid 
di Entitas Desa/Kelurahan, 
Mungkinkah? 

Noviati Fuada Pemkot Solo dan Pemkab 

Magelang 

3 Penguatan Penegakan Diagnosis Dan 
Tata Laksana Balita Stunting Pada 
Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten 
Magelang 

Sri Nuryani W  Pemkab Magelang 

4 Peningkatan Kemampuan Rumah Sakit 
dalam Pengelolaan Limbah Layanan 
Kesehatan 

Rina Purwandari Dinkes Provinsi Jateng dan 4 

RSUD di Jateng 

  

1) Kajian Kegiatan Posyandu Selama Masa Pandemi Covid 19. 

Pos Pelayanan Terpadu atau disingkat Posyandu merupakan strategi yang tepat 

untuk mewujudkan upaya child survival dan child development. Merupakan salah 

satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola 

dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Merupakan bentuk 

partisipasi dan kemandirian dalam upaya promotif dan preventif kesehatan 

masyarakat, utamanya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Salah satu kegiatan 

yang dilakukan adalah pemantauan pertumbuhan balita yang merupakan upaya 

pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi termasuk stunting.  

Berbagai masalah gizi masih terjadi di Indonesia terutama gagal tumbuh pada usia 

balita baik kurus (wasting), kurang berat (underweight) maupun stunting. Prevalensi 

stunting di Indonesia masih cukup tinggi, tahun 2013 sebesar 37,2% (satu dari tiga 

anak) (Kemenkes, 2013), 2018 sebesar 30,8% (Kemenkes, 2018) dan pada tahun 

2019 sebesar 27,67% (SSGBI, 2019) dengan target penurunan menjadi 14% di tahun 

2024 (Sekretariat Kabinet RI, 2020). Sedangkan prevalensi wasting (kurus dan 
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sangat kurus) berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 10,2% (Kemenkes,2018) dengan 

target penurunan menjadi 7% pada tahun 2024 (Sekretariat Kabinet RI, 2020). 

Kebijakan Pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi 

tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan 

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, 

Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting, dan beberapa peraturan serta pedoman penanggulangan masalah gizi. 

Rapat  Koordinasi  Nasional,  Bergerak  Bersama  Untuk  Percepatan  penurunan 

Stunting yang diselenggarakan pada 23 – 24 Agustus 2021 yang diselenggarakan 

oleh Sekretariat Wakil Presiden RI mengamanatkan agar pemantauan pertumbuhan 

balita tetap dilakukan (Perpres, 2013; Perpres, 2020; Sekretariat Kabinet RI, 2020; 

Bappenas, 2020; Perpres, 2021). 

Pandemi Covid-19 talah melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020. Jumlah 

kasus positif Covid-19 terus meningkat dan belum ada kepastian akan berakhir. 

Data tanggal 29 Nopember 2021 tercatat  sebesar 4.256.112 penderita positif  Covid-

19  dengan  jumlah  kematian  sebesar  143,819,  suatu  angka  jumlah korban yang 

cukup besar (Satgas Covid, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui beberapa paraturan, diantaranya 

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kegawatdarutaan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan  Pemerintah  

RI  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease  2019  

(Covid-19),  dan  beberapa  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Kepres, 2020; Perpres, 2020; Permenkes, 2020). 
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Terdapat gap kebijakan percepatan perbaikan gizi dan penurunan stunting dengan 

kebijakan pembatasan berkerumun dalam upaya penanggulangan Covid-19. 

Posyandu yang merupakan kegiatan masyarakat untuk melakukan pemantauan 

pertumbuhan balita yang merupakan garis terdepan percepatan perbaikan gizi dan 

penurunan stunting termasuk kegiatan yang dibatasi bahkan aktifitasnya terhenti. 

Laporan Kajian yang dilakukan oleh Kemenkes dan UNICEF menunjukkan 86% 

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu terhenti karena 

adanya kekhawatiran masyarakat dan tenaga Kesehatan serta kebijakan PSBB / 

PPKM. 

Kajian   ini   bertujuan   untuk   mempelajari   konflik   Kebijakan   Percepatan 

Perbaikan   Gizi   dan Penurunan Stunting   dengan   Kebijakan   Penanggulangan 

Pandemi Covid-19 serta melakukan analisis situasi & implementasi di masyarakat di 

Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. 

Hasil kajian ini menujukkan Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang selama 

masa pandemi merupakan daerah dengan kasus  Covid-19 cukup tinggi sehingga 

dilakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk menghentikan 

kegiatan Posyandu. Terdapat kebingungan di tingkat OPD, Petugas Kesehatan dan 

Kader Kesehatan untuk tetap melakukan kegiatan Posyandu atau dihentikan sampai 

situasi memungkinkan. 

Sebagain besar posyandu menghentikan kegiatan dan tidak melakukan 

penimbangan. Beberapa daerah masih tetap melakukan hari buka Posyandu untuk 

melaksanakan penimbangan dan / atau melakukan kunjungan rumah atau 

penimbangan mandiri. Indikator peran serta masyarakat pada penimbangan balita 

(D/S) sebesar 49,21% di Kab. Temanggung dan 29,81% di Kota Magelang, turun lebih 

dari 50% dari cakupan sebelumnya sekitar 79% -89%. Indikator keberhasilan 

Program Gizi (N/D) di Kota Magelang sebesar 43,86%, turun dari sebelum masa 

pandemi sebesar 58% - 65%. 
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Rekomendasi Kebijakan yang diajukan adalah Penyusunan Surat Edaran (SE) untuk 

Penguatan Kegiatan Posyandu Aman sebagai upaya intervensi spesifik program 

percepatan  perbaikan  gizi  dan  penurunan  stunting  melalui  pemantauan 

pertumbuhan Balita di masa Pandemi Covid-19 berisi antara lain (1) Penegasan 

kegiatan Posyandu untuk tetap dilakukan pada masa pandemi dengan strategi 

yang disesuaikan dan aman; (2) Penguatan  keterlibatan  lintas  sektor;  (3) 

Pendanaan Posyandu dengan dukungan Bappeda yang bersumber dari Dana Desa 

/ APBD tingkat kelurahan sesuai Perpres No 42 Tahun 2013  tentang Gerakan 

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting; (4) Penerapan clustering Posyandu (max 10 balita) 

dan pelaksanaan  pemantauan  pertumbuhan  dilakukan  dengan  protokol  

kesehatan  di zona hijau dan kuning di satuan wilayah terkecil (Rukun Warga / 

Desa). Pada zona oranye dan merah di satuan wilayah terkecil, kegiatan 

pemantauan pertumbuhan dilaksanakan pada jadwal yang lain di bulan tersebut 

yang di monitor oleh Puskesmas; (5) Peningkatan kapasitas kader untuk 

melaksanakan kegiatan posyandu yang baik, valid dan aman sesuai standart 

protokol Kesehatan; (6) Melengkapi  alat  ukur  Berat  Badan  dan  Tinggi  Badan  /  

Panjang  Badan  sesuai standart di setiap Posyandu untuk menjaga validitas data; 

(7) Penyediaan pedoman teknis pelaksanaan pemantuan pertumbuhan balita di 

masa pandemik. 

2) Cegah Stunting Dimulai dari Data Valid di Entitas Desa/Kelurahan, Mungkinkah? 

Kondisi gizi masyarakat khususnya populasi yang beresiko, seperti WUS, Bumil, ibu 

menyusui dan balita menyimpan permasalahan yang harus dipecahkan secara 

tuntas. Penanganan yang dilakukan sebaiknya tidak bertumpu pada upaya kuratif 

dan rehabilitatif, tetapi diperlukan sumberdaya lebih besar upaya promotif dan 

preventif. Paradigma kebijakan kesehatan masyarakat menjadi efisien apabila 

upaya promotif dan preventif berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan program lintas sektor yang  
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berkaitan dengan status gizi balita berdasarkan database yang terstandar, 

terstuktur, tervalidasi dan terintegrasi. Proses penyampaian data memerlukan 

kehandalan sistem yang menjamin kevaliditasan dan bersifat faktual. 

Permasalahan validitas data status gizi merupakan tantangan penting yang 

dihadapi di Indonesia. Data tersebut meliputi status gizi WUS, Ibu hamil, Ibu 

menyusui dan Balita. Hal tersebut diperlukan agar intervensi yang tepat, baik 

spesifik maupun sensitif berjalan maksimal dan output yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan dan tepat sasaran. Pengorganisasian alur entitas proses data dan 

pelaku sistem, sangat strategis menjadi pengungkit mekanisme kegiatan 

konvergensi stunting. Selain itu, persyaratan pelatihan harus memastikan bahwa 

koleksi dan klaim data dicatat dan dikirim dengan benar. Pelatihan pengelolalaan 

data menjadi informasi di tingkat dasar menjadi hal yang penting. 

Selanjutnya, diperlukan monitoring untuk memastikan suplai data benar-benar 

dilakukan sesuai prosedur. Tantangan tersebut telah dirintis pemecahannya dengan 

diterapkan program e-PPGBM (Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 

secara elektronik). Namun, masih ada beberapa pertanyaan yang menjadi 

kesenjangan. Apakah pelaksanaan e-PPGBM sudah mendukung konvergensi 

penanganan balita stunting? Bagaimana alternatif pengembangan sistem 

informasinya untuk mengatasi kesenjangan pada pelaksanaan e-PPGBM. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan mengenai 

implementasi e-PPGBM di lapangan yaitu: 

 Sebagian besar OPD belum mengenal adanya aplikasi  e-PPGBM dan belum bisa 
mengakses langsung. 

 Masih ada kendala dalam pelaksanaan e-PPGBM sehingga belum mendukung 
konvergensi pencegahan stunting secara maksimal. 

 Alat antrhopometri belum terstandar dan seragam,  SDM pengumpul data status 
gizi balita (kader posyandu) belum mendapatkat sertifikat pelatihan terstandar. 
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 Pelaksaaan inputing data  e-PPGBM oleh TPG dirasakan cukup kewalahan 
sehingga tidak bisa melakukan entri setiap bulan secara konsisten. 

 Aplikasi e-PPGBM pada umumnya sudah cukup mudah, namun terdapat 
beberapa kesulitan terutama pada pengisian NIK. 

 Terdapat aplikasi lain untuk kolekting data status gizi balita dan ibu hamil. 
Aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan e_PPGBM. 

 Dukungan SDM, fasilitas (internet, komputer/laptop) di Kelurahan dan Kantor 
Desa dan komitmen Kepala Desa/Lurah sudah siap untuk mendukung entitas 
proses data di tingkat dasar (Desa / Kelurahan). 

Rekomendasi Kebijakan yang diajukan adalah (1) Penyusunan Surat Edaran (SE) 

dari Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah yang dapat mendukung 

terlaksananya e-PPGBM dilapangan; (2) Perlunya integrasi satu data yang dimulai 

ditingkat dasar melalui e-PPGBM sehingga tidak perlu banyak aplikasi tumpang 

tindih yang harus di entry oleh user; (3) Penyediaan dana melalui dana desa atau 

dana transfer pusat ke daerah guna mendukung infrastruktur pendukung e-PPGBM 

dilapangan; (4) Puskesmas membuat turunan SOP pelaksanaan e-PPGBM 

disesuaikan dengan kondisi wilayah. Penyediaan data dan informasi stunting yang 

terverifikasi secara berjenjang mulai dari bidan desa atau kader desa kepada 

puskesmas yang diketahui juga oleh kepala desa atau lurah sebagai bentuk 

akuntabilitas; (5) 

Kemenkes melakukan upgrading aplikasi program dengan terlebih dahulu 

melakukan assessment kebutuhan informasi dan kajian pra analisis program 

terhadap user; (6) Kemenkes dan atau Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota 

melaksanakan pelatihan terstandar guna meningkatkan kompetensi pelaksana baik 

itu di puskesmas, bidan desa maupun kader posyandu/KPM/inputing data/PKK 

dalam pelaksanaan e-PPGBM dilapangan. 
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3) Penguatan Penegakan Diagnosis Dan Tata Laksana Balita Stunting Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magelang. 

Stunting merupakan salah satu masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas 

global untuk ditangani. Menurut WHO, stunting merupakan gangguan pertumbuhan 

dan perkembangan anak akibat dari kurang gizi, infeksi berulang serta kurangnya 

stimulasi psikososial. Kondisi stunting juga berhubungan dengan peningkatan risiko 

morbiditas, mortalitas, penyakit tidak menular pada saat dewasa, kapasitas belajar 

dan produktivitas. Anak dengan stunting cenderung lebih rentan terserang penyakit 

dan infeksi, serta mengalami hambatan perkembangan kognitif.  

Kondisi pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) diprediksi meningkatkan kasus 

kelaparan dan memperburuk kondisi anak yang mengalami masalah gizi. Di tingkat 

global, UNICEF memprediksi dampak COVID-19 selama 12 bulan pertama pandemi 

menyebabkan peningkatan kasus kekurangan gizi anak sekitar 15% (7 juta anak). 

Anak-anak stunting memiliki risiko terserang penyakit infeksi lebih tinggi 

dibadingkan anak-anak non-stunting, karena cenderung memiliki sistem kekebalan 

tubuh yang tidak optimal, ditandai dengan atrofi timus, berkurangnya jumlah sel T, 

limfosit yang tidak berdiferensiasi, dan respon komplemen yang berkurang. Sistem 

imun anak stunting cenderung lebih lemah dan mudah terinfeksi penyakit, sehingga 

diprediksi akan mengalami keparahan yang lebih berat apabila terserang COVID-19. 

Pada masa pandemi COVID-19 ini, Kemenkes mengeluarkan Kepmenkes RI No. 

HK.01.07/Menkes.413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

COVID-19, yang di dalamnya mengatur tentang pencatatan dan pelaporan kasus 

COVID-19.6 Dalam Kepmenkes tersebut, balita sudah dimasukkan dalam kelompok 

berisiko dan perlu pencatatan komorbid yang menyertai, namun status gizi balita 

belum menjadi poin penting yang perlu dicatat dan dilaporkan. Selain itu, Kemenkes 

juga menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 

untuk tenaga kesehatan (Tahun 2020), yang digunakan sebagai acuan untuk 

kegiatan pencatatan dan pelaporan balita dengan risiko masalah gizi, namun belum  
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ada penekanan mengenai pencatatan dan pelaporan balita stunting dengan 

riwayat COVID-19.7 Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih belum terdapat 

integrasi pencatatan dan pelaporan pada data surveilans COVID-19 dan status gizi 

balita, sehingga balita dengan masalah gizi, khususnya stunting, yang terinfeksi 

COVID-19 masih kurang mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. 

Hal lain yang menjadi perhatian adalah status stunting yang dilabelkan pada balita 

masih berdasarkan pengukuran antropometri, belum diikuti dengan pemeriksaan 

lanjutan. Dalam Permenkes RI No 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah 

Gizi bagi Anak Akibat Penyakit, disebutkan bahwa penemuan kasus balita dengan 

masalah gizi melalui pemeriksaan antropometri, perlu dilanjutkan dengan 

pemeriksaan klinis. Dalam pedoman praktis pediatrik disebutkan bahwa pengukuran 

antropometri merupakan langkah awal untuk menentukan status anak pendek, 

belum dapat digunakan untuk menentukan status stunting. Pengukuran 

antropometri yang berdiri sendiri, masih kurang untuk menggambarkan 

pertumbuhan yang sehat, dan asesmen-nya perlu didukung dengan pemeriksaan 

tulang, darah tepi (untuk cek hormonal) faeces dan urin, dan lainnya sesuai dengan 

indikasi. 

Dengan adanya gap/kesenjangan antara peraturan-pedoman dengan pelaksanaan 

di lapangan termasuk belum adanya integrasi data kasus COVID-19 dan status gizi 

pada balita serta , maka diperlukan suatu rekomendasi untuk menguatkan sistem 

pelaporan, diagnosis dan tata laksana balita stunting pada masa pandemi COVID-

19.  

Berdasarkan kondisi di lapangan, adapun rekomendasi yang dapat diusulkan 

adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan integrasi data kasus COVID-19 balita dengan status gizi balita, 

yang dituangkan dalam turunan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa 

Tanggap Darurat COVID-19. Sebagai langkah awal, integrasi data bisa  
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dilakukan secara manual, dimana data balita temuan petugas surveilan 

COVID-19 bisa disampaikan kepada petugas gizi untuk kemudian di kroscek 

dengan status gizi balita melalui aplikasi ePPGBM atau dengan melakukan 

kunjungan rumah. 

2) Melaksanakan konfirmasi diagnosis balita stunting dan pelaksanaan tata 

laksana balita pendek secara tepat, yang dituangkan dalam Pedoman 

Diagnosis dan Tata Laksana Balita Stunting 

3) Pemeriksaan lanjutan (individu) pada balita pendek berguna untuk 

menentukan apakah balita tersebut pendek stunting atau pendek non-

stunting. Penguatan diagnosis nakes klinis di puskesmas bisa bekerjasama 

dengan Spesialis Anak, melalui pelatihan bersama untuk mengetahui cara 

diagnosis cepat dan mudah dengan algoritma diagnosis balita stunting, 

yang bisa dipraktekkan pada level puskesmas. Setelah diketahui status 

pendek balita, maka tata laksana selanjutnya mengikuti pedoman yang 

sudah ada. 

4) Peningkatan Kemampuan Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Layanan 

Kesehatan. 

Peningkatan akan kebutuhan terhadap layanan rumah sakit mengakibatkan 

peningkatan jumlah rumah sakit di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah rumah 

sakit, produksi limbah medis yang dihasilkan semakin meningkat. Sejak tahun 2012 

sampai dengan tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah rumah sakit rata-rata 

5.2% dengan jumlah total sebanyak 2,773 rumah sakit, pertumbuhan rumah sakit 

rata-rata sebesar 15% di regional 1 (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, 

dan Banten). Badan Pusat Statistik (2018) melaporkan bahwa sampai dengan tahun 

2018 total estimasi timbulan limbah medis mencapai 366 ton/hari, dan hanya 68 ton 

yang dapat diolah oleh rumah sakit per hari, 134,4 ton per hari diolah oleh pihak 

swasta, sedangkan sisanya belum dapat terolah. Kondisi ini menuntut pengelolaan  
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limbah medis yang baik untuk menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan, 

penularan penyakit, dan juga kecelakaan kerja. 

Pengolahan limbah rumah sakit perlu disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2019 

mengenai kesehatan lingkungan rumah sakit agar limbah yang dikelola tidak 

mencemari lingkungan Rumah Sakit. Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2019, limbah 

yang dihasilkan oleh rumah sakit meliputi limbah padat domestik, limbah (B3), 

limbah cair, dan limbah gas4. Di Indonesia, pengelolaan limbah di rumah sakit 

berupa B3 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(PermenLHK) nomor P.56/MENLHK-SETJEN/20155. Pengelolaan limbah B3 yang 

diatur oleh permenLHK yaitu tahapan pengurangan dan pemilahan limbah B3, 

penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, 

penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3.  

Pengelolaan limbah rumah sakit yang efektif merupakan salah satu bagian dari 

pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), dan rencana pengelolaan limbah 

secara lokal dapat dikembangkan oleh staf pengendalian infeksi di pelayanan 

kesehatan terkait. Sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan limbah 

rumah sakit harus dibekali pengetahuan dan praktik keselamatan staf dan pegawai 

tentang limbah rumah sakit. Kurangnya tingkat pengetahuan dan praktik 

keselamatan mengenai limbah rumah sakit dapat mengakibatkan staf dan pegawai 

tidak mempedulikan aturan dalam penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan 

pembuangan limbah rumah sakit yang aman6.  

Pengelolaan limbah pada fasilitas kesehatan merupakan salah satu dari program 

WASH (Water, Sanitation, Hygiene, Health Care Waste Management, and Cleaning) 

dari WHO dan UNICEF untuk mendukung terwujudnya target pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2030. WHO dan UNICEF 

mengelompokkan kelima indikator WASH menjadi empat tahapan layanan yaitu 

layanan paripurna, layanan dasar, layanan terbatas, dan tidak ada layanan. 

Rumah sakit dinyatakan mampu apabila minimal memiliki layanan dasar.  
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Kemampuan RS dalam Pengelolaan Limbah Layanan Kesehatan (PLLK) dinilai sesuai 

empat tahapan pelayanan dan dinyatakan mampu apabila minimal melaksanakan 

layanan dasar, dan membutuhkan perbaikan/peningkatan apabila berada di tahap 

layanan terbatas dan tidak ada layanan. Layanan paripurna apabila RS sudah 

melakukan pengelolaan limbah baik itu dalam pemilahan, penampuangan, 

pengolahan, pembuangan sampah, dan pengelolaan manajemen SDM sesuai 

dengan regulasi/undang-undang. 

Pada manajemen pengelolaan limbah rumah sakit, masih terdapat perbedaan 

persepsi dan kemampuan komite rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah mengenai implementasi PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di fasyankes dan Permenkes 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang berpengaruh 

terhadap luaran/output RS dalam PLLK. 

WHO telah mengelompokkan manajemen pengelolaan limbah layanan kesehatan 

menjadi tiga, yaitu layanan dasar, layanan terbatas, dan tidak ada layanan dengan 

kriteria tertentu. Dari hasil pengelompokkan berdasarkan indikator layanan, maka 

dapat diketahui bahwa rumah sakit telah berada pada tahap layanan dasar pada 

pengelolaan limbah layanan kesehatan. Hasil tersebut selaras dengan laporan WHO 

tahun 2016 yang menunjukkan data global pengelolaan limbah layanan kesehatan 

di fasilitas kesehatan yaitu sebanyak 65% rumah sakit berada pada tahapan 

layanan dasar. 

Berdasarkan kondisi di lapangan, adapun rekomendasi yang dapat diusulkan 

adalah sebagai berikut : 

1) Penting diketahui bahwa pegawai di rumah sakit yang terpapar limbah sangat 

berisiko mengalami cidera atau terinfeksi20, sehingga perlu ditambahkan 

penyusunan manajemen risiko kesehatan kerja yang memuat daftar risiko 

cidera seperti infeksi, cidera fisik, kebakaran, paparan radioaktif, dan juga  
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paparan bahan kimia beserta tindakan pencegahan atau penanganannya 

dalam kurikulum materi pelatihan di bidang kesehatan lingkungan pada 

Permenkes Nomor 7 Tahun 2019.  

2) Perlu ditambahkan frasa terdapat pengecualian limbah B3 yang dapat diolah 

sehingga menghasilkan limbah nonB3 sesuai pasal 38 PermenLHK nomor P.56 

Tahun 2015 atau menambahkan frasa yang melarang pemanfaatan limbah B3 

yang telah dibersihkan atau disterilkan dalam Bab III Penyelenggaraan 

Kesehatan Lingkungan Sub Bab F Penyelenggaraan Pengamanan Limbah dan 

radiasi poin b mengenai penyelenggaraan pengamanan limbah B3 pada 

Permenkes Nomor 7 Tahun 2019. 

3) Perlu ditambahkan rincian frekuensi pengumpulan limbah per hari atau bila 

limbah terisi maksimal ¾ dari wadahnya sesuai rekomendasi WHO21 dalam Bab 

III Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sub Bab F Penyelenggaraan 

Pengamanan Limbah dan radiasi poin b mengenai penyelenggaraan 

pengamanan limbah B3 pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2019. 

4) Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Bagian Sanitasi Rumah Sakit 

terhadap petugas pengelolaan limbah yang dilakukan secara berkala agar 

ketidaksesuaian prosedur pengelolaan limbah di lapangan dapat diminimalisasi 

atau dihilangkan 

5) Perlu dilakukan penambahan anggaran pelatihan untuk SDM pengelolaan 

limbah medis dan nonmedis serta penyediaan sarana prasarana pengelolaan 

limbah seperti APD yang memadai dan bangunan tempat penampungan 

sementara (TPS) yang memenuhi persyaratan. 

b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 
 
Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana aksi 2020-2024 yang 

merupakan derivasi dari rencana aksi program Badan Litbangkes 2020-2024 dan 

rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sekaligus tahun terakhir  
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bagi Badan Litbangkes secara kelembagaan karena mulai tahun 2023 akan berganti 

nomenklatur dengan tugas dan fungsi yang berbeda pula.  

Rekomendasi Kebijakan merupakan output baru yang pada tahun 2020 dibebankan 

kepada satuan kerja secara langsung, pada tahun tahun sebelumnya rekomendasi 

kebijakan menjadi indikator kinerja dari pusat ampuan. 

Pada tahun 2021 ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih memerlukan 

penanganan serius, pemerintah tetap menerapkan kebijakan refocussing dan 

realokasi anggaran guna penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kondisi ini 

berimbas langsung kepada balai litbangkes magelang yang mengharuskan 

melakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Berkaca 

pada pengalaman tahun lalu efisiensi ini diharapkan tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap sejumlah target output termasuk output rekomendasi kebijakan, 

atas kerja keras semua pihak Balai Litbangkes Magelang dapat melampaui target 3 

rekomendasi kebijakan dengan capaian 4 rekomendasi kebijakan yang 

diadvokasikan tahun 2021 . 

                                            Tabel III.6 Capaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2020 dengan Rencana Aksi Kegiatan 
2020-2024 
 
Berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Magelang 2020-2024, terdapat 

3 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di  

 

Indikator Kinerja Kegiatan 2021 

Target Capaian 

Jumlah rekomendasi kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian dan pengembangan 

di bidang Biomedis, life Science dan Teknologi 

Dasar Kesehatan 

3 4 
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bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan yang ditargetkan 

untuk dilaksanakan di tahun 2021.  

Secara kuantitas capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

dari penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi 

Dasar Kesehatan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan Rencana Aksi 2020-

2024 melampaui target tahunan, 4 advokasi rekomendasi kebijakan yang 

dilaksanakan di tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari target 12 

advokasi rekomendasi kebijakan yang diperjanjikan selama kurun waktu 5 tahun. 

d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 
 
Faktor pendukung terlampauinya target output rekomendasi kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, Life Science, dan 

Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2021 tersebut antara lain : 

1) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan stakeholder terkait 

seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Dinkes Kabupaten Magelang 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan advokasi rekomendasi 

kebijakan. 3 (Tiga) rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan tahun ini 

merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian tahun berjalan yang langsung di 

advokasikan kepada pemerintah daerah. 

2) Tim penelitian yang solid dan adaptif menyesuaikan dengan perubahan output 

yang semula sebatas hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan, hal ini 

merupakan tantangan dan pembelajaran tersendiri bagi tim penelitian untuk 

mengembangkan sebuah hasil penelitian menjadi sebuah rekomendasi kebijakan 

secara simultan dalam tahun berjalan. 

3) Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan perjalanan penyusunan rekomendasi kebijakan. 
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4) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan 

untuk dilakukan. 

Dalam perjalanan proses penyusunan dan advokasi rekomendasi kebijakan terdapat 

beberapa hal yang sedikit menghambat jalannya proses advokasi rekomendasi 

kebijakan . Hambatan tersebut antara lain: 

1) Terdapat kebutuhan anggaran untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka 

koordinasi namun dalam anggaran seluruh kegiatan diselenggarakan secara 

daring. 

2) Pelaksana kegiatan output rekomendasi kebijakan tidak ditentukan sebelumnya 

seperti halnya PI kegiatan penelitian sehingga menyulitkan dalam monitoring 

ketercapaian output tersebut dan lemah dalam akuntabilitas kinerja. 

3) 3 (Tiga) target Rekomendasi Kebijakan yang berasal dari hasil penelitian tahun ini 

yang memerlukan effort lebih dari tim penelitian. 

Hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan : 

1) Melakukan revisi anggaran untuk memfasilitasi kebutuhan proses penyusunan 

rekomendasi kebijakan.  

2) Memberikan masukan kepada Koordinator Subtansi Kerjasama dan Jejaring 

Informasi selaku penanggung jawab output untuk segera melakukan koordinasi 

kepada tim penyusun rekomendasi kebijakan dan mendorong Kepala Balai untuk 

segera menentukan tema dan tim penyusun rekomendasi kebijakan secara 

definitif. 

3) Koordinasi secara intensif dengan tim penelitian agar penyusunan draft 

rekomendasi kebijakan berjalan simultan dengan penyusunan laporan hasil 

penelitian. 
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e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

                         
Ket : 

RAK : Realisasi Anggaran Keluaran 

PAK : Pagu Anggaran Keluaran 

RVK : Realisasi Volume Keluaran 

TVK : Target Volume Keluaran 

 

 

           

      

 

 

 

 

Capaian indikator kinerja jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari 

penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar yang tercapai 

100% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran penelitian 

menunjukkan efisiensi sebesar 37,68%, hal ini menunjukkan penggunaan anggaran 

yang sudah efektif dan efisien untuk menggunakan sumber dana dalam mencapai 

output kegiatan yang maksimal.  

1.2) Indikator : Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi 
Dasar Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan 
internasional 
 
Karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis berupa tinjauan, ulasan (review), kajian, 

dan pemikiran sistematis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang  

    
1

 35.550.000/4 

42.780.000/3 

X 100 % 

E = 

1 

=   37,68 % 
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dibuat oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah dan etika ilmu 

pengetahuan serta menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. 

karya tulis ilmiah merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan yang ditulis oleh peneliti Badan Litbangkes sebagai 

penulis pertama (first author) kemudian terbit dalam jurnal terindeks global/terakreditasi 

nasional dan atau buku/bagian dari buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit 

internasional/nasional berstatus sebagai badan hukum penerbit (publishing house) dan 

atau anggota IKAPI. 

Manfaat dari publikasi ilmiah adalah tersampaikannya hasil penelitian atau kajian 

kepada masyarakat, civitas akademika dan pemerhati masalah kesehatan masyarakat 

serta pemangku kepentingan lainnya sehingga diharapkan dapat terwujud sinergitas 

dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang berguna bagi pengambilan keputusan 

baik di tingkat lokal maupun nasional.  

Publikasi yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang sudah dilakukan secara rutin 

tiap tahun yang termuat dalam jurnal nasional maupun internasional dan buku ilmiah 

terbitan. Kontribusi ini diharapkan selain dapat bermanfaat dalam memperluas 

khasanah ilmu juga dipergunakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dalam 

pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan. 

Pada Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah publikasi karya tulis ilmiah jika 

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya namun masih sesuai dengan target 

yang diperjanjikan sejumlah 9 (sembilan) publikasi karya tulis ilmiah, sampai dengan 

triwulan III tahun ini sebenarnya capaian publikasi karya tulis ilmiah sudah jauh 

melampaui target dengan capaian 16 (enam belas) publikasi, namun karena ada 

perubahan indeksasi yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga hanya 4 (empat) publikasi 

yang dinyatakan terindeks dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi. Atas kerja keras 

semua pihak sampai dengan akhir tahun akhirnya terpenuhi 12 (dua belas) publikasi 

dengan tambahan 8 (delapan) publikasi karya tulis ilmiah masing-masing 6 (enam)  
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publikasi di jurnal nasional dan internasional serta 2 (dua) buah buku bertema 

kesehatan dimana peneliti balai litbangkes sebagai first author. 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 
 
Pencapaian publikasi jauh melebihi target dengan capaian 133,3 persen. Realisasi 

12 publikasi artikel ilmiah dari 9 target publikasi dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

                             Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja  Publikasi Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi % Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah publikasi karya tulis 
ilmiah di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 
yang dimuat pada media cetak 
dan atau elektronik nasional 
dan internasional 

9 12 133,3 

 
 
 
Sangat Baik 

 

Capaian yang dinilai adalah publikasi karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh media 

jurnal yang sudah terakreditasi, baik berskala nasional maupun internasional sebagai 

penulis pertama dan atau buku/bagian dari buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit 

internasional/nasional berstatus sebagai badan hukum penerbit (publishing house) dan 

atau anggota IKAPI. Perbandingan target dan capaian indikator dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

          Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 

                                                     Target 

                                                  = 12/9 x 100% 

                                                  = 133,3 %                



 

41 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

 

                       

                             Gambar III.4 Target dan Realisasi IKK Publikasi Artikel Ilmiah Tahun 2021 

 

                                Tabel III.8 Judul Artikel Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan  
                            yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Tahun 2021 

No Judul Artikel Nama Penulis Satker Media Publikasi 

1 Enhancing Maternal 
Ability: Mediating for Pre-
School Age Children's 
Cognitive Development 

Leny Latifah, dkk 
 

Balai 
Litbangkes 
Magelang 

International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 
Vol 15, Issue 8, 2021 

2 Social Support to Reduce 
Disease-Related Stigma: 
Lesson Learned from 
Corona Virus Disease-19 

Marizka K, dkk Balai 
Litbangkes 
Magelang 

International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 
Vol 15, Issue 9, 2021 

3 Stigma and Mental 
Health during COVID-19 
New Normal Transition in 
Indonesia 
 

Leny Latifah, dkk 
 

Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Indian Journal of 
Forensic Medicine and 
Toxicology Vol 15 
Number 4, October-
Desember 2021 
 

4 Demographic 
Characteristics as 
Predictor of Medicine and 
Health Services Access 
Difficulties and Economic 

Cati Martiyana, dkk 
 

Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Indian Journal of 
Forensic Medicine and 
Toxicology Vol 15 
Number 4, October-
Desember 2021 



 

42 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

Problems during Covid-
19 in Java, Indonesia 
 

 

5 Validity and reliability of 
the GHI-SN as an 
alternative indicator to 
describe health inequities 
among children under 
five in Indonesia's sub-
national level 
 

Ina Kusrini, dkk 
 

Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Pakistan Journal of 
Medical and Health 
Sciences, Vol. 15, Issue 
8, August 2021 
 

6 Profile of Double of 
Undernutrition Problem, 
Coexistence with Anemia 
among Pregnant Women 
Indonesia 2018: A Cross 
Sectional Survey 
 

Ina Kusrini, dkk 
 
 

Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Macedonia Journal 
Medicine Science .  Vol. 
9 No. E (2021) 
 

 

 

    

 

Gambar III.5 Publikasi Jurnal Internasional Tahun 2021 
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Tabel III.9 Judul Artikel Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan  
yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Tahun 2021 

No Judul Artikel 

 

Nama Penulis Media Publikasi 

1 Status Gizi Dan Perkembangan Pada 

Anak Baduta Di Kabupaten Wonosobo 

Hadi Ashar, dkk Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 

Vol 24 No 2 (2021) 

2 TSH dan fT4 Dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) Pada Pasien Dewasa: 

Studi Cross Sectional di Klinik Balai 

Litbangkes Magelang 

Cicik Harfana dkk. Media Gizi Mikro Indonesia, Vol 13 No 1 

(2021) 

 

 

3 Status Iodium Anak Usia Sekolah dan 

Sebaran Iodium, Merkuri dan Timbal 

dalam Tanah dan Air di Daerah 

Perbukitan Endemik Goiter Ponorogo 

Arief Mussodaq dkk. Media Gizi Mikro Indonesia, Vol 13 No 1 

(2021) 

4 Fungsi Tiroid dan Kesehatan Mental 
Pada Wanita Usia Subur 

Suryati Kumorowulan 
dkk. 

Media Gizi Mikro Indonesia, Vol 13 No 1 
(2021) 

 

  

 

Gambar III.6 Publikasi Jurnal Nasional Tahun 2021 
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Tabel III.10 Judul Buku/Bagian dari Buku Ilmiah yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional/Nasional Berstatus 
Sebagai Badan Hukum Penerbit /Publishing House dan atau Anggota IKAPI Tahun 2021 

No Judul Buku Nama Penulis Satker Terbitan 

1 Aplikasi GIS Bidang Gizi 
dan Kesehatan 
Masyarakat 

Noviati Fuada Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Penerbit Adab 

2 Gizi, Iodium dan Fungsi 
Tiroid 

Suryati Kumorowulan Balai 
Litbangkes 
Magelang 

Pustaka Pelajar 

 

                   

 

 

   

    

 

 

 

Gambar III.7 Buku Terbitan Tahun 2021 
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b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 
 

Pada tahun 2021 untuk target kinerja publikasi karya tulis ilmiah di bidang biomedis dan 

teknologi dasar kesehatan berjumlah 9 (sembilan) publikasi, ditengah pandemi covid-19 

yang belum berakhir yang menuntut adanya penyesuaian terhadap adaptasi kebiasaan 

baru dan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

serta realokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap berjalan dengan 

beberapa penyesuaian anggaran. Hal ini sesuai dengan komitmen Balai Litbangkes 

Magelang untuk tetap mempertahankan output yang menjadi indikator kinerja meskipun 

terkena revisi dan efisiensi anggaran termasuk output publikasi karya tulis ilmiah bidang 

biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang semula ditargetkan menghasilkan 9 

publikasi dan berhasil tercapai 133,3 %. 

Tabel III.11 Capaian Hasil Publikasi Karya Tulis ilmiah Tahun 2021  

 

 

 

 

 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2020 dengan Rencana Aksi Kegiatan 
2020-2024 
 

Berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Magelang 2020-2024, terdapat 9 

publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang 

dimuat pada media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional yang 

ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2021.  Atas kerja keras semua pihak 

sampai dengan akhir tahun akhirnya terpenuhi 12 (dua belas) publikasi dengan rincian 

10 (sepuluh) publikasi karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal nasional/internasional 

terakreditasi dan 2 (dua) buah buku terbitan bertema kesehatan. 

Indikator Kinerja Kegiatan 2021 

Target Capaian 

Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang 

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 

yang dimuat di media cetak dan atau 

elektronik nasional dan internasional 

9 12 
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Secara kuantitas capaian indikator kinerja publikasi karya tulis ilmiah di bidang 

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang dimuat pada media cetak dan atau 

elektronik nasional dan internasional pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 

Rencana Aksi 2020-2024 berhasil melampaui target, 12 (dua belas) karya tulis ilmiah 

yang dipublikasikan di tahun 2021 merupakan capaian yang tidak terpisahkan dari 

target 45 (empat) publikasi karya tulis ilmiah yang diperjanjikan selama kurun waktu 5 

tahun. 

d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Pencapaian Target 
 

Faktor pendukung yang dapat menjadi pengungkit output publikasi di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan: 

1) Submit artikel yang telah dilakukan 1 tahun sebelumnya sehingga saat tahun 

berjalan beberapa artikel sudah siap berproses dalam review. 

2) Penyusunan buku bertema kesehatan dan prosiding berindeks global yang dihitung 

sebagai capaian kinerja banyak membantu tercapainya target publikasi . 

3) Penerbitan jurnal internal yang telah terakreditasi sehingga memudahkan para 

peneliti untuk melakukan publikasi artikel ilmiah. 

4) Publikasi sudah menjadi target HKM dan SKP Peneliti yang terhubung langsung 

dengan sistem e-peneliti sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi para peneliti.   

5) Biaya submit jurnal internasional sudah terfasilitasi dengan baik sehingga 

memudahkan peneliti untuk submit di jurnal internasional. 

Hambatan pada pencapaian publikasi artikel ilmiah yang perlu diantisipasi untuk 

pencapaian yang lebih baik kedepan : 

1) Banyaknya publikasi dijurnal yang turun status akreditasinya sehingga tidak dapat 

dihitung sebagai capaian kinerja. 
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2) Keterbatasan artikel dari segi kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan jurnal MGMI 

untuk mendukung capaian IKK satker 

3) Proses review artikel yang cukup lama baik direviewer maupun penulis sehingga 

membuat cetak jurnal MGMI terhambat. 

4) Beberapa karya tulis ilmiah yang di submit di jurnal eksternal tidak mendapatkan 

kejelasan progres hingga akhir tahun sehingga menyulitkan peneliti untuk mencapai 

output publikasi.  

Tindak lanjut dari hambatan tersebut dengan : 

1) Mencari alternatif karya tulis ilmiah lain sebagai pengungkit capaian kinerja  

2) Pembagian tugas penanggung jawab call for paper sejak awal tahun guna 

memenuhi stok artikel 

3) Memaksimalkan aplikasi daring dalam proses teknis penerbitan jurnal dan proses 

review artikel KTI, memanfaatkan reviewer internal sebagai backup agar proses 

review artikel tetap bisa berjalan. 

4) Memaksimalkan jurnal internal yang telah terakreditasi untuk memenuhi target 

capaian publikasi. 

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

          

Ket : 

RAK : Realisasi Anggaran Keluaran 

PAK : Pagu Anggaran Keluaran 

RVK : Realisasi Volume Keluaran 

TVK : Target Volume Keluaran 
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Kinerja Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 

yang tercapai 100% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 

penelitian menunjukkan efisiensi sebesar 40,15 % hal ini menunjukkan penggunaan 

anggaran yang sudah efektif dan efisien untuk menggunakan sumber dana dalam 

mencapai output kinerja. 

1.3) Indikator : Jumlah Hasil Penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 
 
Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 

merupakan produk/data/informasi yang mendukung isu strategis kesehatan.  

Produk adalah laporan hasil penelitian, pengembangan dan kajian yang berorientasi 

produk berupa model, formula, prototipe, standar, nilai dan atau kertas kebijakan yang 

berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat.  Informasi adalah laporan hasil 

penelitian, pengembangan dan kajian yang menghasilkan informasi berupa satuan 

besaran masalah kesehatan dan faktor resiko kesehatan yang berkaitan dengan 

biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Data adalah laporan hasil penelitian yang 

menghasilkan data yang berkaitan dengan biomedis dan teknologi dasar kesehatan. 

Pada tahun 2021 untuk target kinerja hasil litbang di bidang biomedis dan teknologi 

dasar kesehatan berjumlah 2 (dua) penelitian, ditengah pandemi covid-19 yang belum 

berakhir yang menuntut adanya penyesuaian terhadap adaptasi kebiasaan baru dan 

adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) serta 

1 

 172.981. 945 / 12 

216.746.000 / 9 

X 100 % 

E = 

1 

= 40,15% 
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realokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan penelitian tetap berjalan dengan beberapa 

penyesuaian baik judul, anggaran maupun skema pelaksanaan hal ini sesuai dengan 

komitmen Balai Litbangkes Magelang untuk tetap mempertahankan output yang 

menjadi indikator kinerja meskipun terkena revisi dan efisiensi anggaran. 

Berikut analisis capaian indikator hasil penelitian dan pengembangan Balai Litbangkes 

Magelang tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya : 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 
 

                           Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Litbang di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan Tahun 2021 

 

Indikator Target 
Kinerja Realisasi 

% 
Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan 

2 2 100 Sangat Baik 

 
Capaian Indikator Kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan dapat terealisasi 100% dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat pada gambar  berikut: 

 

 

 

           Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 
                                                     Target 
                                                  = 2/2 x 100% 
                                                  = 100%                
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                          Gambar III.8 Target dan Realisasi IKK Jumlah Hasil Litbang di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan Tahun 2021 

Antara target yang ditetapkan dengan realisasi sudah sesuai seperti yang diperjanjikan 

dalam penetapan kinerja. Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan dihasilkan dari 1 

(satu) penelitian produk dan 1 (satu) penelitian model yang dilakukan Balai Litbangkes 

Magelang pada tahun 2021.   

Di bawah ini adalah judul penelitian, ketua pelaksana dan output penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang dihasilkan 

pada tahun 2021 : 

                              Tabel III.13 Judul Penelitian, Ketua Pelaksana, Output Penelitian dan pengembangan 
                          di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan  Tahun 2021 

No Judul Penelitian  Ketua Pelaksana  
Out Put  

Kinerja  

1) 

 

Daya Terima Biskuit Mocaf 
yang Diperkaya Protein Hewani 
sebagai MPASI Pangan Lokal 
pada Balita Kurang Gizi 

Hastin Dyah K Produk 
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1) Daya Terima Biskuit Mocaf yang Diperkaya Protein Hewani sebagai MPASI Pangan 
Lokal pada Balita Kurang Gizi 

 

Perkembangan masalah gizi yang semakin komplek menjadi persoalan yang harus 

ditangani dengan serius. Prevalensi gizi kurang di dunia maupun di Indonesia sampai 

saat ini masih tinggi. Sasaran pokok RPJMN salah satunya adalah meningkatkan status 

kesehatan dan gizi ibu dan anak. Dalam rencana pembangunan jangka menengah 

nasional, perbaikan status gizi merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan 

prevalensi balita gizi kurang melalui gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Fokus 

sasaran pada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak 

berusia 2 tahun).   

Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia sudah memiliki 7 juta anak yang mengalami 

stunting dan lebih dari 2 juta anak merupakan balita kurus.  Kondisi ini akan semakin 

memburuk seiring dengan adanya dampak pandemi pada sektor ekonomi. Penelitian 

yang dilakukan secara daring melaporkan kebutuhan pangan semakin tidak aman, 

sebanyak 36 persen responden menyatakan bahwa mereka mengurangi porsi makan 

dengan alasan keuangan. Menurunnya pendapatan rumah tangga meningkatkan risiko 

anak mengalami kekurangan zat gizi mikro. Di lain pihak, upaya menekan infeksi COVID-

19 mempersulit identifikasi dan pemberian perawatan dan layanan bagi anak-anak 

yang mengalami gizi buruk.   

Berbagai program pencegahan dan penanganan gizi buruk telah dilakukan oleh 

pemerintah, dan mengalami kendala pada pelaksanaannya di masa pandemi ini. 

Pemberdayaan keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan 

berbagai program tersebut selama pandemi berlangsung. Mocaf sebagai sumber 

karbohidrat, mempunyai kandungan amilosa yang tinggi, bahan baku tersedia 

2) Risiko Pandemi Covid-19 pada 
Balita Stunting di Kabupaten 
Magelang 

Sri Nuryani W Model 
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melimpah dan dapat dikonsumsi dalam berbagai olahan seperti kudapan atau 

pengganti makanan pokok. Selain itu mocaf memiliki daya cerna yang baik karena 

oligosakarida sebagai penyebab flatulensi (perut kembung) sudah terhidrolisis. Mocaf 

yang di substitusi dengan sumber protein hewani (ikan lele) diharapkan dapat 

memperbaiki gizi kurang maupun gizi buruk pada balita. 

Substitusi mocaf dan protein hewani diberikan sebagai MPASI di lokasi Wilayah Kerja 

Balai Litbangkes Magelang. Lokasi penelitian terpilih di Kabupaten Kebumen dan 

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai prevalensi kasus gizi 

buruk dan gizi kurang tertinggi di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui 

daya terima biskuit mocaf yang diperkaya protein hewani sebagai alternatif MPASI 

pangan lokal pada balita kurang gizi. 

Output penelitian ini mengukur daya terima  biskuit modification cassava flour sebagai 

alternatif MPASI berbasis pangan lokal pada balita kurang gizi di wilayah Kabupaten 

Kebumen dan Grobogan. 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa biskuit mocaf yang terbuat dari komposisi 

tepung mocaf 55%, pati garut 20%, dan daging ikan lele 25%. Biskuit mocaf ini memiliki 

kandungan energi 460 KKal, protein 5,15%, lemak 22, 68%, dan karbohidrat 58,82%. 

Serat pangan biskuit mocaf 6,36%. Kandungan vitamin dan mineral yang diharapkan 

dapat berkontribusi untuk balita kurang gizi. Biskuit mocaf aman dari cemaran 

mikrobiologi. Uji daya terima menunjukkan bahwa bikuit mocaf agak disukai dan disukai 

oleh 48% responden.  

Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya terima produk 

terutama meningkatkan kualitas rasa dan mengurangi aftertaste yang kurang diterima 

oleh responden.  

2) Risiko Pandemi Covid-19 pada Balita Stunting di Kabupaten Magelang 
 
Salah satu masalah malnutrisi yang menjadi prioritas global untuk ditangani adalah 

stunting. Menurut WHO (2015), stunting didefinisikan sebagai suatu bentuk gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak  akibat dari kurang gizi, infeksi berulang serta 
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kurangnya stimulasi psikososial yang dipresentasikan sebagai nilai z score 

tinggi/panjang badan terhadap umur (TB atau PB/U) <-2 SD. Kondisi stunting juga 

berhubungan dengan peningkatan risiko morbiditas, mortalitas, penyakit tidak menular 

pada saat dewasa, kapasitas belajar dan produktivitas. Anak dengan stunting 

cenderung lebih rentan terserang penyakit dan infeksi, serta mengalami hambatan 

perkembangan kognitif. Berdasarkan kajian Bank Dunia, produktivitas penderita 

stunting 20% lebih rendah dibandingkan orang normal, dan hal tersebut menyumbang 

7% penurunan produk domestik bruto per tahun suatu negara.  

Kondisi pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) diprediksi meningkatkan kasus 

kelaparan dan memperburuk kondisi anak yang mengalami kekurangan gizi. WHO 

menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Masalah Internasional 

pada Januari 2020. Di tingkat global, UNICEF memprediksi dampak COVID-19 selama 12 

bulan pertama pandemi menyebabkan peningkatan kasus kekurangan gizi anak sekitar 

15% (7 juta anak). COVID-19 merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan 

oleh SARS-CoV-2 dengan gejala dapat berupa demam, radang tenggorokan, batuk, 

pilek, sesak nafas. Studi tentang mortalitas pada anak stunting yang terinfeksi COVID-19 

masih sangat terbatas, namun dalam studi Marten dan Penalvo menyebutkan bahwa 

pada anak dengan kondisi stunting yang terinfeksi COVID-19 diprediksi mengalami 

keparahan yang lebih berat. Anak-anak stunting memiliki risiko terserang penyakit 

infeksi lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-stunting. Anak stunting cenderung 

memiliki sistem kekebalan tubuh yang tidak optimal yang ditandai dengan atrofi timus, 

berkurangnya jumlah sel T, limfosit yang tidak berdiferensiasi, dan respon komplemen 

yang berkurang. Sistem imun anak stunting cenderung lebih lemah dan mudah terinfeksi 

penyakit. Dengan demikian, anak-anak dengan kondisi stunting lebih berisiko terinfeksi 

COVID-19 dan mengalami keparahan lebih berat dibandingkan anak dengan 

pertumbuhan normal. Pada saat pandemi berlangsung, terdapat penurunan ketahanan 

pangan keluarga, terdapat pergesearan pola makan yang awalnya lebih banyak 

mengonsumsi makanan gizi lengkap dengan harga yang mahal, menjadi makanan 

sumber kalori yang lebih murah. Kondisi pandemi juga turut mempengaruhi 

keterbatasan pelayanan kesehatan. Selain itu juga turut menurunkan status kesehatan 
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lingkungan. Di daerah kumuh, penerapan sistem lock-down dapat membatasi warga ke 

akses ke sanitasi dan air bersih, serta suplai makanan bergizi. Penelitian tentang 

dampak pandemi COVID-19 pada balita stunting masih belum banyak dilakukan, 

terutama pada balita stunting yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan studi ini di daerah lokus stunting dengan kasus COVID-19 yang cukup 

tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko stunting pada balita usia 

24-59 bulan pada masa pandemi COVID-19. 

Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi gambaran tentang 

dampak pandemi COVID-19 terhadap masalah stunting dan juga memberikan masukan 

bagi pemegang program pemerintah setempat dalam rangka reduksi kasus stunting. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat satu variabel pada masa pandemi 

COVID-19 yang berhubungan dengan kejadian stunting yaitu rendahnya kemampuan 

mencukupi pangan dan kebutuhan hidup. Tentunya variabel tersebut bersifat kausal 

dengan faktor lainnya seperti kondisi sosial ekonomi keluarga. Beberapa faktor risiko 

yang berhubungan signifikan dengan kejadian stunting dalam penelitian ini bisa 

menjadi acuan program dalam rangka pencegahan stunting. 

b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 
 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana aksi 2020-2024 yang 

merupakan derivasi dari rencana aksi program Badan Litbangkes 2020-2024 dan 

rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.  

Pada tahun ini ditengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung Balai Litbangkes 

Magelang tetap berupaya untuk menjaga kinerja organisasi, berbagai penyesuaian dan 

refocussing anggaran dilakukan namun dengan tetap menjaga target output termasuk 

output penelitian bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang ditargetkan 

menghasilkan 2 penelitian dan berhasil tercapai 100 %. 
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                           Tabel III.14 Capaian Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan  Tahun 2021  

 

 

 

 

 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2020 dengan Rencana Aksi Kegiatan 2020-
2024 
 
Sesuai Road Map penelitian yang sudah disusun dalam Rencana Aksi 2020-2024, 

terdapat 2 penelitian dibidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang 

direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2021. Setelah melalui review dari Pusat 

Pembina Ilmiah berdasarkan isu strategis yang mendukung pembangunan kesehatan 

serta mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 akhirnya seluruh usul penelitian 

dapat dilaksanakan pada tahun 2021 dengan penyesuaian judul penelitian. 1 (satu) 

penelitian produk mengalami perubahan judul namun tidak mengalami perubahan 

secara substansial, 1 (satu) penelitian model karena kondisi pandemi covid-19 serta 

ketersediaan data yang minim harus mengalami perubahan secara substansial baik 

judul, anggaran, lokus maupun metode penelitian. 

Secara kuantitas capaian indikator kinerja jumlah penelitian dan pengembangan di 

bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2020 bila dibandingkan 

dengan Rencana Aksi 2020-2024 sudah sesuai dengan target, 2 (dua) penelitian yang 

dilaksanakan di tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari target 10 

penelitian dan pengembangan yang diperjanjikan selama kurun waktu 5 tahun. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 

Faktor pendukung tercapainya output hasil penelitian dan pengembangan di bidang 

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2021 tersebut antara lain : 

Indikator Kinerja Kegiatan 2021 

Target Capaian 

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan 

2 2 
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1) Respon yang cepat dari tim penelitian model BTDK ketika dihadapkan dengan 

permasalahan ketersediaan data terkait covid-19 sehingga kontinuitas penelitian 

dapat terjaga. 

2) Fleksibilitas metode pengumpulan penelitian yang menyesuaikan dengan 

pelaksanaan penelitian di lapangan terutama pada saat PPKM sehingga kontinuitas 

penelitian dapat terjaga. 

3) Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

penelitian di lapangan. 

4) Pemeriksaan sampel penelitian sebagian dilakukan di Laboratorium Pangan milik 

sendiri sehingga memudahkan dalam proses analisis penelitian. 

5) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan stakeholder terkait 

seperti Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, RSUD serta Perguruan Tinggi 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

6) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan untuk 

dilakukan. 

Dalam perjalanan penelitian terdapat beberapa hambatan yang patut menjadi 

perhatian untuk perbaikan kegiatan penelitian kedepan. Hambatan tersebut antara lain : 

1) Reviu protokol dan ethical clearence yang cukup lama terutama untuk penelitian 

produk BTDK yang cukup menghambat jalannya penelitian. 

2) Pemberlakuan PPKM di lokasi penelitian yang menghambat proses pengumpulan 

data secara langsung di lapangan. 

3) Pemberlakuan PPKM di lokasi penelitian juga berpengaruh pada serapan realisasi 

anggaran karena banyak anggaran perjalalanan dinas pengumpulan data yang 

tidak terserap. 
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4) Prioritas tim terbagi karena bersamaan dengan pengumpulan data riset nasional 

sehingga penyelesaian tahapan penelitian menunggu selesainya riset nasional. 

Hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan : 

1) Menyesuaikan timeline penelitian dengan mengefektifkan waktu penelitian di 

triwulan III s.d IV. 

2) Melakukan revisi protokol penelitian dan menyesuaikan metode pengumpulan data 

menjadi daring. 

3) Melakukan revisi anggaran menyesuaikan dengan protokol penelitian. 

4) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan untuk 

dilakukan. 

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

                         
Ket : 

RAK : Realisasi Anggaran Keluaran 

PAK : Pagu Anggaran Keluaran 

RVK : Realisasi Volume Keluaran 

TVK : Target Volume Keluaran 

 

    
1 

 317.832.110/2 

353.946.000/2 
X 100 % 

E = 
1 

=    10,21 % 
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Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan yang tercapai 100% apabila dibandingkan dengan 

capaian realisasi anggaran penelitian menunjukkan efisiensi sebesar 10,21 %, meskipun 

efisiensi yang dihasilkan tidak sebesar dengan output lain setidaknya hal ini 

menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang sudah sesuai dengan 

perencanaan.  

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Upaya Kesehatan 
Masyarakat 
 
Balai Litbangkes Magelang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan dengan keunggulan litbang di bidang gizi mengemban peran 

yang strategis dengan potensi dan sumber daya untuk mengkaji berbagai permasalahan 

kesehatan dengan pendekatan gizi mikro. 

Balai Litbangkes Magelang berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis Badan 

Litbangkes melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengacu pada RPJMN 

bidang kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, pelaksanaan riset 

diarahkan pada metodologi riset operasional untuk menghasilkan rekomendasi untuk 

perbaikan kebijakan dan perencanaan Kesehatan, pelaksanaan diseminasi dan advokasi 

hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan 

dan program kesehatan. 

Pada Tahun 2021 Balai Litbangkes Magelang menjadi ampuan dari Pusat Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan, namun tetap melaksanakan penelitian dibidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat sehingga secara langsung juga mempengaruhi capaian kinerja dari 

Pusat Upaya Kesehatan Masyarakat. Berikut merupakan capaian kinerja dari Penelitian 

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat: 

 
2.1 ) Indikator : Jumlah Hasil Penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
 

Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan 

produk/data/informasi yang mendukung isu strategis kesehatan.  
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Produk adalah laporan hasil penelitian, pengembangan dan kajian yang berorientasi 

produk berupa model, formula, prototipe, standar, nilai dan atau kertas kebijakan yang 

berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat.  Informasi adalah laporan hasil 

penelitian, pengembangan dan kajian yang menghasilkan informasi berupa satuan 

besaran masalah kesehatan dan faktor resiko kesehatan yang berkaitan dengan sumber 

daya dan pelayanan kesehatan. Data adalah laporan hasil penelitian yang 

menghasilkan data yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat. 

Pada tahun 2021 untuk target kinerja hasil litbang di bidang upaya kesehatan 

masyarakat sejumlah 2 (dua) penelitian dan atas kerja keras semua pihak target 

tersebut dapat terselesaikan.  

Berikut analisis capaian indikator hasil penelitian dan pengembangan Balai Litbangkes 

Magelang tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya: 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 
 

                         Tabel III.15 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Litbang  
di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 

 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 2 2 100 Sangat Baik 

 

Capaian Indikator Kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat dapat terealisasi 100% dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

           Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 
                                                       Target 
                                                  = 2/2 x 100% 
                                                  = 100%                
 



 

60 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat pada gambar  berikut: 

 

 

 

                            Gambar III.9 Target dan Realisasi IKK Jumlah Hasil Litbang di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 
Tahun 2021 

Antara target yang ditetapkan dengan realisasi sudah sesuai seperti yang diperjanjikan 

dalam penetapan kinerja. Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dihasilkan dari 2 (dua) 

penelitian yang dilakukan Balai Litbangkes Magelang pada tahun 2021.  

Di bawah ini adalah judul penelitian, ketua pelaksana dan out put penelitian yang 

dihasilkan pada tahun 2021 : 

Tabel III.16 Judul Penelitian, Ketua Pelaksana, Output Penelitian  
Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 

No Judul Penelitian  Ketua Pelaksana  
Out Put  

Kinerja  

1) 

 

Riset Operasional Pelaksanaan e-PPBGM 
(Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 
Masyarakat secara Elektronik) Sebagai 
Dasar Penanganan Konvergensi Stunting 

 

Noviati Fuadha Model 
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2) Studi Kemampuan Beberapa Rumah Sakit 
Umum di Jateng dalam Pengelolaan Limbah 
Medis 

Rina Purwandari Model 

 

1) Riset Operasional Pelaksanaan e-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 
Masyarakat secara Elektronik) Sebagai Dasar Penanganan Konvergensi Stunting 
 
Status gizi anak di bawah lima tahun (balita) di Indonesia menunjukkan tren yang cukup 

baik. Hal ini ditandai dengan menurunnya prevalensi stunting dari tahun 2013 sebesar 

37,2 %, menjadi 30,8% pada tahun 2018 dan 27, 67 % pada tahun 2019. Namun, angka 

tersebut masih di atas standar WHO, sebesar 20%. Pemantauan status gizi balita 

merupakan hal dasar yang wajib dilakukan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi 

kesehatan balita secara keseluruhan. Sehingga penanganan yang dilakukan tidak 

hanya bertumpu pada upaya kuratif dan rehabilitatif saja, tetapi perlu adanya upaya 

promotif-preventif. Kementerian Kesehatan telah menugaskan puskemas sebagai 

institusi di tingkat bawah untuk melayani kesehatan masyarakat. Realitanya masih 

banyak masyarakat yang berasumsi bahwa mereka akan pergi ke puskesmas hanya 

ketika sakit. Disisi lain, tidak sedikit petugas puskesmas yang beranggapan bahwa 

ketika masyarakat tidak berobat, artinya masyarakat di wilayahnya dalam kondisi 

sehat. Merubah paradigma puskesmas sebagai layanan kesehatan kuratif individu, 

menjadi pelayanan masyarakat kuratif-preventif secara individu dan masyarakat, 

bukan suatu pekerjaan yang mudah. 

Sejak tahun 2017, mulai dikembangkan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan 

Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai bagian dari sistem surveilans gizi. Aplikasi 

tersebut disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengakuratkan 

pendataan dan pelaporan gizi di Posyandu yang dapat dijangkau langsung oleh 

Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat. Program e-PPGBM bertujuan agar tenaga 

pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati 

permasalahan gizi di wilayah mereka, untuk selanjutnya mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun 
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individu. Petunjuk teknis (juknis) penggunaan Aplikasi e-PPGBM sebenarnya telah 

disusun oleh Direktorat Gizi, tetapi pada kenyataannnya, masih banyak pengguna e-

PPGBM belum mempunyai juknis tersebut. Hal ini dikarenakan mereka yang melakukan 

entri data sering bergantian dan ada yang tidak mengikuti pelatihan. Mereka yang 

terlibat pada kegiatan e-PPGBM antara lain tenaga pengelola gizi (TPG), kader 

Posyandu, kepala puskesmas, masyarakat lain. SOP pelaksanaan e-PPGBM dibuat oleh 

instansi terkait masing masing daerah. Secara umum pelaksanaan e-PPGBM tertuang 

dalam Peraturan Menkes no 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. 

Pelaksanaan dari sistem e-PPGBM belum maksimal dan masih mempunyai banyak 

kendala antara lain kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan 

Kementerian Kesehatan; ketiadaan prosedur operasi standar/SOP, dan buku petunjuk 

penggunaan, kurangnya tindak lanjut, pelatihan dan juga infrastruktur berupa internet 

dan komputer di bagian gizi puskesmas terkait implementasi e-PPGBM padahal sebagai 

bagian dari sistem surveilans gizi, data dari e-PPGBM sangat penting sebagai dasar 

upaya perbaikan gizi, termasuk penanganan stunting. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melihat implementasi e-PPGBM dilapangan, guna mendapatkan Informasi 

efektivitas dari e-PPGBM baik secara individu maupun masyarakat. 

Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif model pelaksanaan e-

PPGBM sebagai dasar konvergensi penanganan balita stunting sekaligus memberi 

masukan pada stakeholder terkait dalam memanfaatkan data e-PPGBM sebagai dasar 

masukan strategi pelaksanaan penanganan stunting. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar OPD belum mengenal adanya 

aplikasi  e-PPGBM dan belum bisa mengakses langsung. Masih ada kendala dalam 

pelaksanaan e-PPGBM sehingga belum mendukung konvergensi pencegahan stunting 

secara maksimal. Alat antrhopometri belum terstandar dan seragam,  SDM pengumpul 

data status gizi balita (kader posyandu) belum mendapatkat sertifikat pelatihan 

terstandar. Pelaksaaan inputing data e-PPGBM oleh TPG dirasakan cukup kewalahan 

sehingga tidak bisa melakukan entri setiap bulan secara konsisten. Aplikasi e-PPGBM 

pada umumnya sudah cukup mudah, namun terdapat beberapa kesulitan terutama  
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pada pengisian NIK. Terdapat aplikasi lain untuk kolekting data status gizi balita dan ibu 

hamil. Aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan e-PPGBM. Dukungan SDM, fasilitas 

(internet, komputer/laptop) di Kelurahan dan Kantor Desa dan komitmen Kepala 

Desa/Lurah sudah siap untuk mendukung entitas proses data di tingkat dasar 

(Kelurahan/Desa). Harapan adanya ketersediaan data yang valid, kemudahan inputing 

data, aplikasi terintegrasi dan kemudahan dalam melaukan tindak lanjut ditingkat 

dasar. Model pelaksanaan e-PPGBM dimulai dari ketersediaan data valid, kontrol 

inputing data, verifikasi, pelatihan terstandart dan peralatan antrhopometri terstandart. 

Penyebaran informasi di tingkat kota melalui koordinator konvergensi stunting dan 

berharap adanya web design/dasboard. Di tingkat Kabupaten melalui koordinator 

Konvergensi stunting. Alternatif rancangan sistem aplikasi bantu e-PPGBM disusun untuk 

memudahkan inputing data dan tindak lanjut cepat di tingkat desa/kelurahan. Disusun 

berdasarkan kebutuhan informasi ditingkat dasar.  Kesimpulan. Pelaksanaan e-PPGBM 

masih banyak kendala belum sepenuhnya lancar. Potensi daerah cukup mendukung 

kegiatan untuk menjaga validitas data. Dapat disusun model pelaksanaan e-PPGBM dan 

model rancangan sistem sebagai alternatif pemecahan masalah.Rekomendasi.(1) 

Konsep satu data informasi stunting  dimulai ditingkat dasar melalui e_PPGBM. Perlu 

dukungan, kebijakan/payung hukum agar terintegrasi dengan sistem di kelembagaan 

lainnya. (2) Penyediaan data valid harus dimulai ditingkat dasar, untuk itu diperlukan 

paket pelatihan terstandart secara berjenjang pada seluruh kader posyandu. (3) 

Spesifikasi alat antrhopometri terstandart dikeluarkan secara resmi sehingga 

Daerah/desa/keluahan dapat mengadakan sesuai rekomendasi Kemkes. (4) Puskesmas 

membuat turunan SOP pelaksanaan e-PPGBM disesuaikan dengan kondisi wilayah (5) 

Kemenkes melakukan upgrading aplikasi program dengan terlebih dahulu melakukan 

assessment kebutuhan informasi dan kajian pra analisis program terhadap user. (6) 

Kemendes dalam hal ini Dispermandes membuat surat edaran agar TPG dapat 

mengakses program EHDW untuk melakukan verivikasi data. (7) Pemkab/Pemkot 

memberikan surat edaran atau peraturan lain terkait penyediaan fasilitas cegah 

stunting, ruangan ”pojok stunting” sebagai entitas proses informasi dan penyimpanan  
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data sasaran stunting (WUS, Bumil, Ibu Menyusui dan Balita). (8) Konvergensi 

pencegaha stunting memerlukan data yang valid dan real time, sosialisasi program 

e_PPGBM perlu ditingkatkan di lintas OPD Daerah. 

2) Studi Kemampuan Beberapa Rumah Sakit Umum di Jateng dalam Pengelolaan Limbah 
Medis 
 
Di negara berkembang, pengelolaan limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan 

kesehatan masih dalam taraf layanan dasar dan belum mendapat perhatian khusus 

karena ketiadaan regulasi dan kebijakan yang jelas serta pengetahuan yang masih 

rendah akan bahaya limbah layanan kesehatan terutama limbah medis terhadap 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah dalam layanan kesehatan mencakup 

semua hasil buangan yang berasal dari kegiatan yang berlangsung di fasilitas 

kesehatan. 

Peningkatan akan kebutuhan terhadap layanan rumah sakit mengakibatkan 

peningkatan jumlah rumah sakit di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, 

produksi limbah medis yang dihasilkan semakin meningkat. Sejak tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah rumah sakit rata-rata 5.2% dengan 

jumlah total sebanyak 2,773 rumah sakit, pertumbuhan rumah sakit rata-rata sebesar 

15% di regional 1 (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten). Badan 

Pusat Statistik (2018) melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2018 total estimasi 

timbulan limbah medis mencapai 366 ton/hari, dan hanya 68 ton yang dapat diolah 

oleh rumah sakit per hari, 134,4 ton per hari diolah oleh pihak swasta, sedangkan 

sisanya belum dapat terolah. Kondisi ini menuntut pengelolaan limbah medis yang baik 

untuk menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan, penularan penyakit, dan juga 

kecelakaan kerja. Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019 menunjukkan 

sebanyak 91,8% pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia melakukan 

pemilahan limbah layanan kesehatan, dengan 54,6% puskemas melakukan pemilahan 

pada tiga jenis limbah yaitu limbah umum, limbah infeksius non tajam, dan limbah 

infeksius benda tajam (sharps waste). Sampai saat ini Belum ada data nasional 
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mengenai pemilahan limbah layanan kesehatan di rumah sakit, namun beberapa 

penelitian menunjukkan masih terdapat pengelolaan limbah rumah sakit yang belum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pengolahan limbah rumah sakit perlu disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2019 

mengenai kesehatan lingkungan rumah sakit agar limbah yang dikelola tidak mencemari 

lingkungan Rumah Sakit. Pengelolaan limbah pada fasilitas kesehatan merupakan salah 

satu dari program WASH (Water, Sanitation, Hygiene, Health Care Waste Management, 

and Cleaning) dari WHO dan UNICEF untuk mendukung terwujudnya target 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2030. WHO dan 

UNICEF mengelompokkan kelima indikator WASH menjadi empat tahapan layanan yaitu 

layanan paripurna, layanan dasar, layanan terbatas, dan tidak ada layanan. Dengan 

pengelompokkan tersebut diketahui 46,14%  puskesmas di Indonesia memiliki akses 

sarana pengelolaan sampah dengan kriteria dasar, dan 50,96% telah memiliki akses 

pengelolaan sampah layanan kesehatan dengan kriteria terbatas. 

Selain belum banyak penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah layanan 

kesehatan (PPLK) di RS yang sesuai dengan Permenkes Nomor 7 tahun 2019 yang 

menggantikan Kepmenkes RI nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit, masih ditemui ketidak sesuaian antara pelaksanaan 

pengelolaan limbah dengan peraturan sebelumnya, seperti belum terdapat sosialisasi 

SOP penanganan limbah, belum mempunyai insinerator untuk pemusnahan limbah 

infeksius dan B3, dan sarana penyimpanan limbah yang tidak memiliki tutup, tidak 

dilengkapi dengan kantong plastik, serta tidak dipilah sesuai dengan jenis limbahnya. 

Ketidaksesuaian antar pelaksanaan pengelolaan limbah RS dengan peraturan yang 

berlaku menimbulkan adanya perbedaan persepsi dan kepatuhan manajemen 

pengelolaan limbah di RS terhadap prosedur yang berlaku sehingga perlu dianalisis 

agar dapat meningkatkan kemampuan RS dalam PLLK.  

Penelitian ini akan dilaksanakan untuk menganalisis kemampuan rumah sakit dalam 

pengelolaan limbah layanan kesehatan dari pemilahan, pengolahan, penyimpanan, 

pengangkutan, pelaporan, dan pengawasan sesuai dengan PermenLHK Nomor 56  
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Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di 

fasyankes dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit. Adapun lokus penelitian berada di RSUD Provinsi Jawa Tengah, dengan 

pertimbangan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil limbah 

medis terbanyak setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta.  

Hasil penelitian dan studi literatur menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa 

ketidaksesuaian antara peraturan pengelolaan limbah dari kemenkes dan kemenLHK 

dengan kondisi di lapangan. Beberapa temuan tersebut yaitu pewadahan spuit bekas di 

tempat selain safety box, tidak semua operator pengelola limbah menerima vaksin 

hepatitis B, masih ditemui plabot infus yang dibuang tanpa pemilahan cairan, jalur 

pengangkutan limbah tidak dipisahkan dengan koridor pengunjung/pasien, serta warna 

kemasan atau wadah limbah B3 ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan 

hal-hal tersebut tim peneliti berkesimpulan: (1) Tersedia regulasi, kebijakan, unit, dan 

sumber daya pada pengelolaan limbah layanan kesehatan di rumah sakit; (2) Sebagian 

besar manajemen rumah sakit telah mematuhi regulasi mengenai pengelolaan limbah 

layanan kesehatan, meskipun di lapangan masih ditemukan beberapa ketidak sesuaian 

pengelolaan limbah domestik dan limbah B3; (3) Berdasarkan indikator layanan dari 

WHO, maka dapat diketahui bahwa rumah sakit berada pada tahap layanan dasar 

untuk pengelolaan limbah layanan kesehatan; (4) Semua rumah sakit sampel bekerja 

sama dengan pihak ketiga dalam pembuangan limbah medis; (5) Sebagian besar rumah 

sakit telah melakukan minimisasi limba. Adapun saran terhadap hasil penelitian adalah 

perlunya penyesuaian pengelolaan limbah B3 pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 

dengan PermenLHK yang mengatur limbah B3 pada fasyankes. 

b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 
 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana aksi 2020-2024 yang 

merupakan derivasi dari rencana aksi program Badan Litbangkes 2020-2024 dan 

rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.  
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Pada tahun ini ditengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung Balai Litbangkes 

Magelang tetap berupaya untuk menjaga kinerja organisasi, berbagai penyesuaian dan 

refocussing anggaran dilakukan namun dengan tetap menjaga target output termasuk 

output penelitian bidang upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan menghasilkan 

2 penelitian dan berhasil tercapai 100 %. 

                            Tabel III.17 Capaian Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang Upaya Kesehatan Masyarakat 
Tahun 2021  

 

 

 

 

 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2021 dengan Rencana Aksi Kegiatan 2020-
2024. 
 
Setelah melalui review dari Pusat Pembina Ilmiah berdasarkan isu strategis yang 

mendukung pembangunan kesehatan serta mempertimbangkan kondisi pandemi covid-

19 akhirnya seluruh usul penelitian dapat dilaksanakan pada tahun 2021 dengan 

penyesuaian judul penelitian dan beberapa kali penyesuaian anggaran.  

Secara kuantitas capaian indikator kinerja jumlah penelitian dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 

Rencana Aksi 2020-2024 melampaui target, 2 (dua) penelitian yang dilaksanakan di 

tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari target 7 penelitian dan 

pengembangan yang diperjanjikan selama kurun waktu 5 tahun. 

 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 2022 

Target Capaian 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

2 2 
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Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 

Faktor pendukung tercapainya output hasil penelitian dan pengembangan di bidang 

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2021 tersebut antara lain : 

1) Fleksibilitas metode pengumpulan penelitian yang menyesuaikan dengan 

pelaksanaan penelitian di lapangan terutama pada saat PPKM sehingga kontinuitas 

penelitian dapat terjaga. 

2) Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

penelitian di lapangan. 

3) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan stakeholder terkait 

seperti Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, RSUD serta Perguruan Tinggi 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

4) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan untuk 

dilakukan 

Dalam perjalanan penelitian terdapat beberapa hambatan yang patut menjadi 

perhatian untuk perbaikan kegiatan penelitian kedepan. Hambatan tersebut antara lain : 

1) Pemberlakuan PPKM di lokasi penelitian yang menghambat proses pengumpulan 

data secara langsung di lapangan. 

2) Pemberlakuan PPKM di lokasi penelitian juga berpengaruh pada serapan realisasi 

anggaran karena banyak anggaran perjalalanan dinas pengumpulan data yang 

tidak terserap. 

3) Prioritas tim terbagi karena bersamaan dengan pengumpulan data riset nasional 

sehingga penyelesaian tahapan penelitian menunggu selesainya riset nasional. 
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Hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan : 

1) Menyesuaikan timeline penelitian dengan mengefektifkan waktu penelitian di 

triwulan III s.d IV. 

2) Melakukan revisi protokol penelitian dan menyesuaikan metode pengumpulan data 

menjadi daring. 

3) Melakukan revisi anggaran menyesuaikan dengan protokol penelitian. 

4) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan untuk 

dilakukan. 

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

                         
Ket : 

RAK : Realisasi Anggaran Keluaran 

PAK : Pagu Anggaran Keluaran 

RVK : Realisasi Volume Keluaran 

TVK : Target Volume Keluaran 

 

 

 

    
1 

 370.872.200 /2 

394.287.000 /2 

X 100 % 

E = 

1 
=    5,94% 
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Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber 

Daya dan Pelayanan Kesehatan yang tercapai 100% apabila dibandingkan dengan 

capaian realisasi anggaran penelitian menunjukkan efisiensi sebesar 5,94% meskipun 

efisiensi yang dihasilkan tidak sebesar dengan output lain setidaknya hal ini 

menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang sudah sesuai dengan 

perencanaan. 

B. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Lain 

Sesuai dengan Permenkes Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdapat 

3 Balai Kelas I yaitu Balai Litbangkes Magelang, Banjarnegara, dan Donggala. Balai 

Litbangkes Magelang dan Banjarnegara berada di Jawa Tengah, sedangkan Balai 

Litbangkes Donggala berada di Sulawesi Tengah. Masing-masing Balai memiliki keunggulan 

tersendiri seperti Balai Litbangkes Magelang dengan keunggulan gizi, Balai Litbangkes 

Banjarnegara dengan keunggulan pengendalian leptospirosis dan Balai Litbangkes 

Donggala dengan keunggulan pengendalian schistosomiasis. 

Capaian kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun 2021 dibandingkan dengan instansi lain 

yang sekelas di lingkungan Badan Litbangkes menunjukkan bahwa secara umum capaian 

kinerja Balai Litbangkes Magelang masih dibawah capaian kinerja yang diperoleh Balai 

Litbangkes Banjarnegara namun masih diatas capaian kinerja Balai Litbangkes Donggala. 

Namun perbandingan ini belum mencerminkan proporsionalitas karena target antar balai 

sekelas yang masih berbeda akibat dari penyesuaian target pasca refocussing anggaran. 
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Tabel III.18 Perbandingan Capaian Kinerja Balai Litbangkes Magelang dengan Organisasi Sejenis Tahun 2021 

 

Indikator 
Kinerja 

Balai Litbangkes Magelang Balai Litbangkes 
Banjarnegara 

Balai Litbangkes Donggala 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Rekomendasi 
Kebijakan 

3 4 133,3 3 5 166,6 3 3 100 

Hasil 
Litbangkes 

4 4 100 4 4 100 4 4 100 

Publikasi Ilmiah 9 12 133,3 10 17 170 9 5 55,56 

Kinerja 
Organisasi 

116,67 134,15 88,88 

 

C. Kinerja Lainnya 

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang sebagai salah satu unit 

pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan 

spesifikasi/keunggulan gizi diharapkan dapat memiliki peran strategis melalui penyediaan 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis bukti yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan.  

Pada tahun 2021 Balai Litbangkes Magelang berhasil mendapatkan hak kekayaan 

intelektual sebagai hasil ciptaan Badan Litbangkes yang telah mendapatkan sertifikat dari 

Kementerian Hukum dan HAM. 
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Tabel III.19 Kekayaan Intelektual Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

No Judul Ciptaan Pencipta Nomor Pencatatan 

1) Buku “Pengelolaan Faktor Resiko 

Lingkungan” 

Muhammad Arif Mussodaq dkk. 000294278 

2) Buku “Peran Serta Masyarakat dalam 

Penanggulangan GAKI 

Diah Yunitawati dkk. 000294301 

3) Buku “Kretin” Prihatin Broto S dkk. 000310900 

4) Buku “Indikator Laboratorium 

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium” 

Suryati Kumorowulan dkk. 000294301 

5) Buku “Gangguan Akibat Kekurangan 

Iodium dalam Perspektif Lingkungan” 

Muhammad Arif Mussodaq dkk. 000310286 

6) Buku “Aplikasi GIS Bidang Gizi dan 

Kesehatan Masyarakat” 

Noviati Fuada dkk. 000304967 

7) Buku “Surveilans Untuk Mengatasi 

Masalah Gangguan Akibat Kekurangan 

Iodium” 

Mohammad Samsudin dkk. 000310892 
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Gambar III.10 Salah Satu Surat Pencatatan Ciptaan dari Dirjen HAKI Tahun 2021 
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D. Realisasi Anggaran 

Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 

21.547.407.894- atau mencapai 98,17 % dari total pagu anggaran Balai Litbangkes 

Magelang tahun 2021 sebesar Rp. 21.948.256.000-. Realisasi tersebut menurun 0,4 % 

dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan DIPA dalam kurun waktu tahun 

2017- 2021 disajikan pada tabel dan grafik berikut : 

                               Tabel III.20 Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Magelang Tahun 2017-2021 

Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

2017 10.073.773.000 9.288.685.568 92,26 

2018 8.983.684.000 8.254.274.362 91,88 

2019 10.377.735.000 9.893.465.244 95,33 

2020 19.189.695.000 18.916.668.295 98,58 

2021 21.948.256.000 21.547.407.894 98,17 

 

                                   

                            Gambar III.11 Realisasi Penyerapan DIPA Balai Litbangkes Magelang Tahun 2017 – 2021 
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Realisasi anggaran Balai Litbangkes Magelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan penyerapan yang baik diatas 90 persen. Secara umum terdapat sedikit 

penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2021 namun tetap menjadi salah satu 

tahun dengan penyerapan anggaran tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal 

ini menunjukkan komitmen Balai Litbangkes Magelang untuk tetap konsisten 

menerapkan prinsip efektivitas dan efisien dalam proses perencanaan kegiatan dengan 

tetap memperhitungkan ketercapaian output kinerja yang optimal. 

Manajamen anggaran yang adaptif tidak bisa dilepaskan dari proses revisi, hal ini 

dilakukan untuk merespon berbagai hal dan kegiatan yang terjadi dalam kurun waktu 

tahun berjalan disamping untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kegiatan 

yang berdampak pada capaian output kinerja organisasi. Revisi anggaran yang 

dilakukan baik ditingkat internal POK maupun revisi DIPA ke Kanwil Dirjen 

Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah atau ke Direktorat Jenderal Anggaran. Pada 

tahun 2021 revisi DIPA dilakukan baik dalam rangka teknis seperti penambahan dan 

pengurangan pagu anggaran karena kebijakan refocussing anggaran maupun 

administratif terkait update halaman III DIPA dan penyamaan data di akhir tahun. 

Rincian revisi POK dan DIPA dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.21 Revisi Anggaran Balai Litbangkes Magelang TA 2021 

No Revisi Uraian Tanggal 

1 Revisi DIPA Pencairan blokir/tanda bintang  12 Januari 2021 

2 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

22 Januari 2021 

3 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

11 Februari 2021 

4 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 13 April 2021 

5 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

19 April 2021 

6 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

27 April 2021 
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7 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

17 Mei 2021 

8 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

2 Juni 2021 

9 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

29 Juni 2021 

10 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

29 Juli 2021 

11 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

6 Agustus 2021 

12 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 9 Agustus 2021 

13 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

26 Agustus 2021 

12 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

8 September 2021 

14 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

20 September 2021 

15 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

22 Oktober 2021 

16 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

22 Oktober 2021 

17 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

27 Oktober 2021 

18 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 2 November 2021 

19 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam KRO untuk 

mendukung capaian kinerja 

19 November 2021 

20 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

17 Desember 2021 
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Tabel III.22 Alokasi dan Realisasi Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

Sasaran Indikator T C 
Pagu 

Realisasi 
Awal Akhir 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang 
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Hasil Penelitian 
dan Pengembangan 
dibidang Biomedis, Life 
Science dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

3 4 

 
24.173.238.000 

 
21.948.256.000 

 
21.547.407.894 

Jumlah Publikasi Karya 
Tulis Ilmiah di Bidang 
Biomedis dan Teknologi 
Dasar Kesehatan yang 
dimuat dimedia cetak dan 
atau elektronik nasional 
dan internasional 

9 12 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang  Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan   

2 2 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang Sumber 
Daya dan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang  Upaya Kesehatan 
Masyarakat 2 2 
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Tabel III.23 Alokasi dan Realisasi Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Output RKA-KL Tahun 2021 

Sasaran 
 Output 

RKAKL          Realisasi 
Target kinerja Anggaran (Rp) Capaian 

kinerja 
Anggaran (Rp) 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Biomedis 
dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Hasil Penelitian 
dan Pengembangan 
dibidang Biomedis, Life 
Science dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

3 
Rekomendasi 
Kebijakan 

42.780.000 4  
Rekomendasi 
Kebijakan 

35.550.000  
 

Jumlah Publikasi Karya 
Tulis Ilmiah di Bidang 
Biomedis dan Teknologi 
Dasar Kesehatan yang 
dimuat dimedia cetak 
dan atau elektronik 
nasional dan 
internasional 

9 publikasi 216.746.000 
 

12 publikasi 172.981.945  
 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan 

2 hasil 
penelitian 

353.946.000 2 hasil 
penelitian 

317.832.110  

Layanan Manajemen 
Ilmiah dan Etik 

1 layanan 34.704.000 1 layanan      27.258.000  
 

Diseminasi Hasil 
Penelitian 

110 orang 21.724.000 
 

145 orang 15.407.379  
 

Layanan Manajemen 
Laboratorium 

1 layanan  397.954.000 1 layanan 388.248.950  
 

Layanan Sarana Internal 22 Unit 3.902.229.000 22 Unit 3.795.164.467  
 

Layanan Prasarana 
Internal 

1 Unit 5.801.521.000 1 Unit 5.794.723.398  
 

Layanan Dukungan 
Manajemen 

1 layanan 10.782.365.000 1 layanan      10.629.369.445 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

2 hasil 
penelitian 

394.287.000 2 hasil 
penelitian 

370.872.200         
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Tabel III.24 Sandingan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

 

No Sasaran Kegiatan % Capaian 
Kinerja 

% Realisasi anggaran terhadap pagu 
Awal Akhir 

1 Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Biomedis 
dan Teknologi 
Dasar Kesehatan 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan yang 
dihasilkan dari 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang 
biomedis, life 
science dan 
teknologi dasar 
kesehatan 

133,3 35,55 83,10 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang 
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan  

100 34,79 90 

Jumlah publikasi 
karya tulis ilmiah 
di bidang  
Biomedis dan 
Teknologi Dasar 
Kesehatan yang 
dimuat pada 
media cetak dan 
atau  
elektronik 
nasional dan 
internasional 

133,3 99,39 79,81 

 Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
di bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

100 87,12 97,15 
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E. Sumber Daya Manusia 

Keberadaan suatu organisasi tidak bisa terlepas dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai aktor penggerak sekaligus katalisator bagi pencapaian tujuan organisasi. SDM 

yang profesional dan berkompeten di core bussines nya secara langsung akan membawa 

pengaruh positif bagi citra organisasi di mata pemangku kepentingan yang ada. Secara 

umum Balai Litbangkes Magelang sebagai institusi dengan tugas dan fungsi utama di 

bidang penelitian dan pengembangan kesehatan mempunyai SDM yang cukup variatif dari 

sisi jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat golongan dan jabatan.  

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2021 pegawai Balai Litbangkes berjumlah 

88 orang dengan komposisi 65 orang PNS dan 23 orang Non-PNS. Sumber daya manusia 

PNS berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan, dijabarkan 

sebagai berikut : 

1) SDM Balai Litbangkes Magelang Menurut Jenis Kelamin 

Secara kuantitas jenis kelamin terdapat komposisi yang berimbang antara pegawai 

perempuan dengan pegawai laki-laki, pegawai perempuan sedikit lebih mendominasi 

dari segi jumlah sebanyak 45 orang atau 51% dari total pegawai, sedangkan jumlah 

pegawai laki-laki sebanyak 43 orang atau 49%. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes 

Magelang tahun 2021 disajikan dalam gambar berikut: 

 

                           Gambar III.12 Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin 
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2) SDM Balai Litbangkes Magelang Menurut Tingkat Pendidikan 

Tantangan permasalahan kesehatan yang kompleks memerlukan kesiapan SDM 

Penelitian yang profesional dan multidisiplin, seiring dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan para pegawainya. Berikut 

rincian pegawai menurut tingkat pendidikannya : 

Tabel III.25 Sumber Daya Manusia Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

                                     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat Pendidian Jumlah % 

1 SLTP 1 1 

2 SLTA/D1 19 22 

3 D3 9 10 

4 D4 3 3 

4 S1 29 34 

5 S2 23 26 

6 S3 4 5 

 Jumlah 88 100 
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                Gambar III.13 Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, jenjang pendidikan pegawai yang paling 

rendah adalah SLTP dan tertinggi S3. Pegawai dengan pendidikan S1 merupakan 

jumlah yang paling besar, yaitu 29 orang (34%) diikuti jenjang S2 sejumlah 23 orang 

(26%) jika dibandingkan dengan komposisi tahun lalu terdapat perubahan berupa 

penambahan pegawai yang berlatar pendidikan S2.  

Hal ini merupakan bukti bahwa Balai Litbangkes Magelang selalu berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi SDM baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar. Pada 

Tahun ini tercatat 4 pegawai yang masih dalam proses tugas belajar dengan 

jenjang S2 dan 1 orang di jenjang S3, sedangkan untuk ijin belajar tahun ini terdapat 

1 orang yang sedang menyelesaikan jenjang S2 dan 1 orang di jenjang S1.  
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3) SDM Balai Litbangkes Magelang Menurut Golongan Jabatan 

Balai Litbangkes Magelang memiliki sebaran Pegawai Negeri Sipil mulai dari 

golongan II sampai dengan golongan IV. Golongan pegawai Balai Litbangkes 

Magelang terbanyak adalah golongan III sebanyak 52 orang pegawai,  

digambarkan sebagai berikut : 

 

                        Gambar III.14 Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat 
Golongan Jabatan 

4) Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jabatan  

Berdasarkan jenis jabatan yang diduduki dibagi menjadi jabatan struktural dan 

fungsional. Sejalan dengan kebijakan penyederhanan birokrasi saat ini hanya 

terdapat jabatan Kepala Balai dan Kepala Subbag Administrasi Umum saja yang 

terdapat dalam struktur organisasi sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat 

beberapa jabatan fungsional yang sudah diduduki baik di level teknis maupun 

pendukung. Berikut rincian pegawai berdasarkan jabatan di Balai Litbangkes 

Magelang: 

 

 



 

84 

  

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES MAGELANG TA. 2021 

                      Tabel III.26 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 

No Jenis Jabatan Jumlah 
1 Kepala Balai 1 
2 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum 1 
3 Peneliti Ahli Madya 5 
4 Peneliti Ahli Muda 8 
5 Peneliti Ahli Pertama 11 
6 Peneliti  2 
7 Statistisi Ahli Pertama 1 
8 Teknisi Litkayasa Penyelia 7 
9 Teknisi Litkayasa Mahir 8 
10 Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 2 
11 Analis Anggaran Ahli Muda 1 
12 Pranata Komputer Ahli Muda 1 
13 Pranata Komputer Ahli Pertama 1 
14 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 2 
15 Pustakawan Mahir 1 
16 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 2 
17 Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama 1 
18 Pranata Keuangan APBN Mahir 1 
19 Pranata Keuangan APBN Terampil 1 
20 Penata Laksana Barang Terampil 1 
21 Arsiparis Terampil 2 
22 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2 
23 Pengelola Barang Milik Negara 1 
24 Petugas Keamanan 1 
25 Pramubakti 1 

TOTAL 65 
 

Proporsi jabatan yang diduduki paling banyak adalah fungsional peneliti sebesar 

40% dari total pegawai lalu disusul dengan fungsional litkayasa sebesar 23%. Hal ini 

menunjukan bahwa secara spesifik SDM yang dimiliki sudah sesuai dengan bidang 

tugas yang diemban sebagai lembaga penelitian dan pengembangan. Adapun 

untuk jabatan fungsional lain yang merupakan supporting manajerial yang terdapat 

di Balai Litbangkes Magelang antara lain Statistisi, Analis Pengelola Keuangan 

APBN, Analis Anggaran, Pranata Humas, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis 

dan jabatan fungsional umum lainnya. 
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Sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, keberadaan jabatan fungsional 

peneliti dan litkayasa akan sangat mempengaruhi performance organisasi karena 

jabatan fungsional peneliti dan litkayasa merupakan aktor utama berbagai 

penelitian, kajian dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi. 

Berikut komposisi jabatan fungsional peneliti berdasarkan tingkatan:  

                                                              

                              Gambar III.15 Jumlah Peneliti Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Tingkatan Jabatan  

                                       Tahun 2021 

Jabatan Fungsional Peneliti memiliki 4 jenjang dimulai dari peneliti pertama, muda, 

madya dan paling tinggi adalah peneliti utama, dimana semakin tinggi jabatan 

fungsional menunjukkan semakin tinggi kompetensi kepakaran dibidang litbang 

yang dimilikinya. Jenjang Fungsional Peneliti terbanyak yang dimiliki oleh Balai 

Litbangkes Magelang adalah Peneliti Pertama sejumlah 11 orang diikuti oleh jenjang 

Peneliti Muda sejumlah 8 orang dan Peneliti Madya sejumlah 5 orang adapun 2 

orang peneliti sedang melaksanakan tugas belajar.  

Selain fungsional peneliti, fungsional lain yang terkait erat dengan kegiatan 

penelitian adalah teknisi litkayasa, perannya tidak kalah strategis sebagai sebuah 

support system yang tidak terpisahkan dalam menunjang jalannya sebuah 

penelitian. Jabatan fungsional teknisi litkayasa dalam berbagai tingkatan jabatan 

disajikan dalam gambar berikut : 
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                                        Gambar III.16 Jumlah Teknisi Litkayasa Balai Litbangkes Magelang  
                                Berdasarkan Tingkatan Jabatan Tahun 2021 

 

Tahun 2021 jumlah Teknisi litkayasa yang ada di Balai Litbangkes Magelang 

sejumlah 15 orang. Komposisi terbanyak diduduki oleh litkayasa mahir sejumlah 8 

orang, diikuti teknisi litkayasa penyelia 7 orang.  

Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 

tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan amanat dari 

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan Teknologi dimana seluruh kegiatan penelitian dan 

pengembangan akan di integrasikan kedalam Badan Riset dan Inovasi Nasional 

pada tahun 2022 maka secara langsung tahun ini merupakan tahun terakhir tugas 

fungsi penelitian dan pengembangan di Balai Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Magelang.  

Menindaklanjuti hal tersebut pada akhir tahun 2021 terdapat peralihan SDM peneliti 

dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan ke 

Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk Balai Litbangkes Magelang terdapat 15 
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(lima belas) orang peneliti dengan berbagai jenjang yang mengikuti proses integrasi 

ke BRIN dan 11 (sebelas) orang peneliti tetap di Kementerian Kesehatan dan akan 

mengikuti perubahan jabatan fungsional lainnya yang ada di lingkungan 

Kementerian Kesehatan sedangkan untuk jabatan teknisi litkayasa sesuai dengan 

kesepakatan untuk SDM nya tetap berada di Kementerian Kesehatan. 

F. Sumber Daya Sarana Prasarana 

Sebagai lembaga litbang keberadaan sumber daya sarana dan prasarana penting untuk 

menunjang proses kegiatan penelitian. Sarana tersebut seperti gedung perkantoran, 

perpustakaan, laboratorium, alat perkantoran, dan sarana transportasi sudah dimiliki dan 

akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. 

Perencanaan kebutuhan barang tersebut dituangkan dalam Road Map Barang Milik Negara 

yang dibuat selama 5 tahunan. 

Sarana dan prasarana tersebut terangkum dalam laporan Barang Milik Negara dengan 

menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Milik Negara (SIMAK-BMN) 

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas di Balai Litbangkes Magelang. Neraca sarana 

dan prasarana yang dimiliki Balai Litbangkes Magelang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel III.27 Posisi Barang Milik Negara Balai Litbangkes Magelang di Neraca Posisi per 31 Desember  2021 

Kode Akun Neraca Nilai Dalam Rupiah 
 Uraian  
117111 Barang Konsumsi 140.996.834 
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 5.022.800 
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 
117131 Bahan Baku 0 
117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 0 
117199 Persediaan Lainnya 15.160.848 
131111 Tanah 7.267.050.000 
132111 Peralatan dan Mesin 22.459.493.283 
133111 Gedung dan Bangunan 12.030.646.898 
134112 Irigasi 1.024.078.000 
134113 Jaringan 131.469.360 
135121 Aset Tetap Lainnya 312.656.280 
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 59.567.200 
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin    (11.631.389.106) 
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137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (743.184.046) 
137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (139.920.299) 
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (22.543.725) 
162121 Hak Cipta 900.000 
162151 Software 156.915.000 
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 49.486.684 
169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi (49.486.684) 
169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta (27.861) 
169315 Akumulasi Amortisasi Software (156.915.000) 
 JUMLAH 30.909.976.466 
 

Berdasarkan laporan posisi Barang Milik Negara di neraca pada tahun 2021, sarana dan 

prasarana Balai Litbangkes Magelang memiliki nilai sebesar Rp. 30.909.976.466,- 

G. Inovasi/Terobosan 

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang sebagai salah satu unit 

pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan 

spesifikasi/keunggulan gizi diharapkan dapat memiliki peran strategis melalui penyediaan 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis bukti yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan.  

Pada tahun 2021 sesuai dengan keunggulan Balai Litbangkes Magelang dalam bidang gizi, 

salah satu hasil penelitian berhasil menciptakan biskuit modification cassava flour (Mocaf) 

yang di substitusi dengan sumber protein hewani (ikan lele) yang diharapkan dapat 

menjadi alternatif MPASI berbasis pangan lokal guna memperbaiki gizi kurang maupun gizi 

buruk pada balita. 
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Gambar III.17 “Moleg” sebagai alternatif MPASI 

H. Penghargaan Di Tahun 2021 

Selain pencapaian kinerja yang melebihi target, Pada Tahun 2021 Balai Litbangkes 

Magelang juga berhasil mempertahankan status akreditasi untuk laboratorium penguji 

yang menerapkan secara konsisten ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum 

Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

                              

                                 Gambar III.18 Sertifikat Akreditasi Laboratorium  
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Bab IV  

Penutup 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang Tahun 2021 

merupakan gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk evaluasi dan analisis 

terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan selama 1 tahun. Dalam rencana kinerja tahun 2021 ditetapkan sebanyak 2 

(dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran 

strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan 

capaian:  

1) Indikator Kinerja Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang 

Biomedis, Life Science dan Teknologi Dasar Kesehatan tercapai 133,3% 

2) Indikator Kinerja Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan tercapai 100%;  

3) Indikator Kinerja Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan yang dimuat pada media cetak dan atau elektronik elektronik nasional dan 

internasional tercapai 133,3 %.  

4) Indikator Kinerja Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat tercapai 100%. 
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B. Tindak Lanjut 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Magelang, pada tahun 2022 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Monitoring evaluasi yang lebih ketat terhadap target publikasi organisasi yang telah 

diturunkan menjadi SKP Peneliti Muda dan Madya.  

2) Mendorong agar hasil penelitian tahun sebelumnya dapat menjadi publikasi di 

tahun berikutnya disertai reward and punishment  yang jelas kepada peneliti yang 

tidak dapat memenuhi target publikasi. 

3) Mendorong agar agar hasil penelitian tahun sebelumnya dapat diadvokasikan 

menjadi sebuah rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan. 

4) Mendorong para peneliti untuk melakukan submit publikasi di akhir tahun 

sebelumnya atau di triwulan I tahun berjalan sehingga target publikasi dapat 

terpenuhi. 

5) Mendorong para peneliti agar mengirimkan etik penelitian T-1 sehingga etik 

penelitian dapat keluar di triwulan I tahun berjalan hal ini guna mengantisipasi 

segala hal yang berpotensi menghambat jalannya penelitian sedini mungkin. 

6) Mendorong pengambil kebijakan dan para peneliti untuk dapat mengorganisir waktu 

dan sumber daya terkait pelaksanaan penelitian riset nasional dan bidang yang 

biasanya berjalan bersamaan. 

7) Mendorong pengambil kebijakan dan pelaksana program untuk dapat menyusun 

sekaligus memedomani rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan 

kegiatan agar dapat meningkatkan kinerja anggaran dan kinerja organisasi dimasa 

mendatang. 
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Lampiran 

 Perjanjian Kinerja Pra Refocussing TA 2021 
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 Perjanjian Kinerja Pasca Refocussing TA 2021 
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