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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya 

manusia memiliki peran penting dalam mewujudkan manusia indonesia yang maju, 

mandiri dan berdaya saing dalam era globalisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari 

visi, misi dan program presiden terpilih. Adapun visi yang diusung dalam 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal 

dengan Nawacita Kedua, dimana dalam misi ke-1 berfokus pada peningkatan 

kualitas manusia indonesia salah satunya melalui peningkatan pelayanan kesehatan 

menuju cakupan kesehatan semesta. 

Periode 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sekaligus titik tolak untuk mencapai sasaran 

Visi Indonesia 2045 sehingga keberadaannya mempunyai nilai strategis guna 

menyiapkan landasan kokoh untuk indonesia maju yang kemudian diterjemahkan 

kedalam Lima Arahan Presiden yang mencakup Pembangunan Sumber Daya 

Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan 

Birokrasi, Transformasi Ekonomi. 

Secara umum pembangunan kesehatan telah mencatatkan berbagai 

kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup 

(UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, 

UHH orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih 

tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 

tahun). Namun jika dicermati lebih lanjut menggunakan pendekatan Healthy 

Adjusted Life Expectancy  terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup 

yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas.  

Secara statistik potret pembangunan kesehatan Indonesia saat ini juga 

tergambar dari indikator kunci kesehatan nasional yang masih belum mencapai 

target, hal ini ditandai dengan Angka Kematian Ibu yang masih tertinggi di Asia 

Tenggara, sementara disisi lain terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular 
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menjadi penyakit tidak menular yang menyebabkan beban ganda, dan munculnya 

pandemi COVID-19 yang menuntut respon sistem kesehatan nasional dalam 

menangani kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. 

Kondisi ini memunculkan berbagai tantangan strategis yang lebih sulit dan 

kompleks. Upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara lebih terpadu dan 

menyeluruh, serta efektivitasnya harus terus ditingkatkan. Realitas capaian 

pembangunan kesehatan diatas juga 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. 

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 2020 sebagai efek langsung dari pandemi COVID-19, 

pemerintah melakukan kebijakan refocussing anggaran yang bertujuan untuk 

merespon pandemi COVID-19 melalui realokasi anggaran kegiatan yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan sekaligus mengalihkan anggaran dalam 

penanggulangan pandemi COVID-19. Hal ini secara langsung berimbas pada output 

balai litbangkes magelang, dimana sebelumnya ditargetkan akan dilakukan 5 

penelitian bidang yang kemudian direvisi menjadi 2 penelitian bidang berbasis 

laboratorium dengan tema seputar gizi dan PTM. Disisi lain balai litbangkes 

magelang juga berpartisipasi dalam penelitian bertema COVID-19 baik yang 

bersumber APBN maupun mandiri. Sampai dengan akhir tahun tercatat 2 penelitian 

bertema COVID-19 yang dilakukan oleh balai litbangkes magelang telah di 

diseminasikan kepada pemangku kepentingan. 
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Tahun 2020 Balai Litbangkes Magelang 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 2020 capaian kinerja organisasi mencapai 185 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. 

Dari sisi kinerja anggaran, dapat disampaikan bahwa realisasi penyerapan 

anggaran untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 18.916.668.295,- atau 98,58 

persen dari total pagu Rp 19.189.695.000,- yang bersumber dari Anggaran 

Pembangunan Belanja Negara, sedangkan dari sisi kinerja anggaran nilai yang 

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 

1 2 200 Sangat Baik 

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

1 1 100 
 

Sangat Baik 

3. 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  Sangat Baik 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang 
Sumber Daya 
dan Pelayanan 
Kesehatan 

4. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Sumber Daya Pelayanan 
Kesehatan 1 1 100 Sangat Baik 

Kinerja 
Organisasi 

 
    185  Sangat Baik 
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diperoleh dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan sejumlah 88,10 yang 

diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel: 

1. Penyerapan anggaran sebesar 98.58 persen. 

2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar 84.04 persen 

3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar 87.17 persen 

4. Capaian keluaran sebesar 100.00 persen 

5. Efisiensi sebesar 6.81 persen 

Adapun nilai IKPA yang diperoleh sejumlah 96,43 yang diperoleh dari rasio antara 

persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA dibandingkan dengan target 

penyerapan triwulan. 

Guna perbaikan kinerja berkelanjutan, seluruh penanggung jawab IKK akan 

melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2020 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 2020, 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 pada balita telah menurun dari 12,1% tahun 2013 (Riskesdas 
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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 melanda dunia berimbas pada pembangunan sektor 

kesehatan di Indonesia, pada triwulan I Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran serta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam 
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Rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Melalui 

Inpres ini pemerintah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 

2020, Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) 

untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja 

untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan 

belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses 

penanganan dan dampak COVID-19. Implikasi langsung dari kebijakan ini adalah 

penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan 

atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya 

yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat.  

Dalam merespon adanya inpres tersebut, Balai Litbangkes Magelang kemudian 

melakukan revisi anggaran dengan membatalkan pelaksanaan 3 penelitian bidang 

dan kegiatan perjalanan dinas lainnya yang dianggap tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan di tengah pandemi, 2 penelitian yang masih berjalan adalah 

penelitian “Pengembangan Beras Analog dengan Indeks Glikemik Rendah dan 

Implikasinya Untuk Penderita Hiperglikemia” yang merupakan penelitian 

eksperimental dimana sebagian besar proses penelitian dilakukan dilaboratorium 

yang minim kontak dengan responden, satu penelitian lainnya adalah penelitian 

“Pengaruh Pemberian Suplementasi Selenomethionine (Se-Met) Pada 

Tatalaksana Penderita Hipertiroid” yang dilaksanakan hanya menyelesaikan 

pengadaan bahan saja karena proses pengadaannya sudah selesai sebelum 

kebijakan refocussing terbit sehingga output penelitian ini hanya berupa laporan 

kegiatan saja. 

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini mengubah postur anggaran Balai 

Litbangkes Magelang yang semula mendapatkan anggaran 17,6 M menjadi 13,1 

M pasca refocusing dan triwulan III kembali mendapatkan tambahan anggaran 

guna pengadaan peralatan laboratorium BSL-2 sehingga anggaran akhir yang 

dimiliki oleh Balai Litbangkes Magelang sejumlah 19,1 M. 

Pada tahun 2020 dua penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang 

mengambil tema gizi, satu penelitian terkait masalah hiperglikemia sedangkan 

satu penelitian merupakan terkait masalah hipertiroid. Penelitian pertama 

bertujuan untuk mengembangkan beras analog berbahan dasar tepung jagung, 

tepung garut dan tepung kedelai yang mempunyai nilai indeks glikemik rendah. 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang alternatif 

penggunaan bahan pangan non beras sebagai sumber karbohidrat bagi penderita 

hiperglikemia maupun orang sehat dalam menentukan komposisi makanan. 

Sedangkan penelitian kedua berupaya mengembangkan tata laksana penderita 

hipertiroid dengan pemberian suplementasi Selenomethionine (SeMet). Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh 

pemberian suplementasi Se-Met sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup 

penderita hipertiroid. 

Selain penelitian yang bersumber dari APBN, balai litbangkes magelang juga 

melaksanakan penelitian mandiri sebagai bentuk partisipasi dan sumbangsih 

keilmuan para peneliti balai litbangkes magelang dalam merespon pandemi 

COVID-19, satu penelitian berupaya memotret stigma yang terjadi pada pasien 

COVID-19 sedangkan satu penelitian lain berupaya mencari basis bukti kebijakan 

gerakan masyarakat sehat yang berfokus pada perilaku masyarakat juga mampu 

diadopsi sebagai pendekatan promotif bagi pencegahan COVID-19.  

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 tahun 2020 guna 

mendukung proses pengambilan keputusan, terdapat 2 (dua) rekomendasi 

kebijakan dengan tema gizi mikro yang telah diadvokasikan kepada pemangku 

kepentingan ditingkat lokal pada tahun 2020 masing masing kepada Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.  

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Balai Litbangkes 

Magelang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

yang diemban selama tahun 2020 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 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 
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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 Megalang Tahun 2020 merupakan rangkuman 

perjalanan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020 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 2020.  

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 dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat . 

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; 
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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 Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 

keuangan, kepegawaian, dan umum.  

2. Seksi Program dan Evaluasi 

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

3. Seksi Kerjasama dan Jaringan Informasi 

Seksi 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 

4. Seksi Layanan dan Sarana Penelitian 

Seksi 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 



 
 

7|LKj Balai Litbangkes Magelang TA 2020  

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 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Magelang berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 

 

D. SISTEMATIKA 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Litbangkes Magelang 

adalah sebagai berikut : 

1. BAB I 

Pendahuluan, yang berisi penjelasan umum organisasi berupa tentang latar 

belakang dan kondisi strategis organisasi yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi. 

2. BAB II 

Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang perencanaan kinerja, 

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja tahun 2020. 

3. BAB III 

Kepala Balai 

Subbagian Tata Usaha 

Seksi Program dan 

Evaluasi 

Seksi Kerjasama dan 

Jaringan Informasi 
Seksi Layanan dan 

Sarana Penelitian 

Instalasi Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi yang didapat dengan cara: 

• Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;  

• Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 

dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir;  

• Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;  

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;  

• Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian perjanjian kinerja. 

4. BAB IV 

Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya 

Lampiran-Lampiran: 

• Pernyataan Perjanjian Kinerja 

• Formulir Perjanjian Kinerja   
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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 

2020.   

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 2020. 

b) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 

Rencana Kerja atau Renja tahun 2020 adalah dokumen yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2020. Adapun renja 
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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 2020 ada 2 sasaran sasaran strategis yang hendak 

dicapai dan 4 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, 

pada tahun ini karena pandemi COVID-19 dan kebijakan refocussing anggaran 

terdapat penyesuaian target indikator kinerja yang disesuaikan dengan kondisi 

dan kemampuan Balai Litbangkes Magelang. 

Sebelumnya terdapat 6 indikator kinerja dengan target 12 hasil kegiatan yang 

akan dilaksanakan dengan anggaran sejumlah 17, 6 Miliar Rupiah, pasca 

refocussing terdapat penyesuian menjadi 4 indikator kinerja dengan target 12 hasil 

kegiatan 8 hasil kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran sejumlah 

19,1 Miliar Rupiah.  

Dari sisi anggaran terdapat penambahan anggaran jika dibandingkan dengan 

anggaran awal, penambahan anggaran ini dilakukan di triwulan ke-3 tahun 2020 
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untuk pengadaan alat laboratorium BSL-2 yang diproyeksikan akan mendukung 

program strategis pemerintah terkait pemeriksaan sampel COVID-19.  

 

 Tabel 2.1 Formulir Penetapan Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 

 

 

 

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.  

 Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan merupakan produk/data/informasi yang mendukung isu strategis 

kesehatan.  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2020 

(1) (2) (3) (4) 

1 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 

1 

 2. Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan 

1 

 3. Jumlah publikasi karya tulis 

ilmiah di bidang  Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan yang 

dimuat pada media cetak dan atau 

elektronik nasional dan internasional  

5 

2 Meningkatnya  

Penelitian dan 

Pengembangan di 

Bidang Sumber Daya 

dan Pelayanan 

Kesehatan 

4. Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Sumber 

Daya Pelayanan Kesehatan 1 
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 Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Pelayanan 

Kesehatan 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 2.2 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 2020 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 2020 merupakan tahun pertama 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. 

Pada tahun 2020 ini pandemi COVID-19 melanda dan berpengaruh langsung pada 

kinerja organisasi, sebagai imbas kebijakan refocussing anggaran balai litbangkes 

magelang kemudian melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target output 
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sehingga tahun ini hanya menyisakan 2 kegiatan penelitian dan pengembangan 

masing masing di bidang  Biomedis dan Teknologi Dasar serta bidang Sumber Daya 

dan Pelayanan Kesehatan. Capaian kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun 2020 

secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.1  Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 

 

 

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 

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 

1 2 200 Sangat Baik 

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

1 1 100 
 

Sangat Baik 

3. 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 Sangat Baik 

Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Sumber 
Daya dan 
Pelayanan 
Kesehatan 

4. Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Sumber Daya Pelayanan 
Kesehatan 1 1 100 Sangat Baik 

Kinerja 
Organisasi 

 
  185 Sangat Baik 
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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 2020 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 1 penelitian bidang, 2 rekomendasi 

kebijakan yang di advokasikan, 14 publikasi karya tulis ilmiah, 3 terbitan buku 

bertema kesehatan dan 3 kekayaan intelektual yang didaftarkan melalui sentra 

kekayaan intelektual Badan Litbangkes. 

Selain kegiatan yang bersumber dari APBN, Balai Litbangkes Magelang juga 

berpartisipasi dalam penelitian mandiri bertema COVID-19 sebagai bentuk 

partisipasi dan sumbangsih keilmuan para peneliti balai litbangkes magelang 

dalam merespon pandemi COVID-19, terdapat 2 penelitian bertema COVID-19 

yang telah di diseminasikan kepada pemangku kepentingan. 

Pandemi COVID-19 juga tidak menghalangi para peneliti dan litkayasa untuk 

terus meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai webinar secara daring baik 

nasional maupun internasional, hal ini tidak terlepas dari tuntutan organisasi yang 

telah bertransformasi dari sebelumnya hanya berfokus pada GAKI sehingga 

diharapkan Balai Litbangkes Magelang dapat merespon berbagai permasalahan 

pembangunan kesehatan. 

Secara umum pencapaian sasaran strategis Balai Litbangkes Magelang Pada 

Tahun 2020 melebihi target yang telah diperjanjikan, hal ini menjadi awal yang 

baik dalam memulai Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024. Pencapaian ini tidak 

terlepas dari produktifnya para peneliti dalam menghasilkan karya tulis ilmiah 

yang menjadi sisi positif di masa pandemi dengan kebijakan work from home 

selain itu advokasi rekomendasi kebijakan juga menyumbang poin lebih karena 

terlaksana melebihi target yang diperjanjikan sehingga sehingga menjadi faktor 

pengungkit dalam kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun ini.  
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Berikut capaian kinerja organisasi tahun 2020 dilihat dari perbandingan target 

dan capaian indikator kinerja:  

 

 

Gambar 3.1 Kinerja Organisasi Tahun 2020 

 

Apabila dibandingkan dengan capaian organisasi pada periode RAK 2014-

2019 capaian kinerja organisasi tahun ini mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini: 

 

 

Gambar 3.2 Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2015-2020 
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Faktor penting dalam peningkatan kinerja organisasi tahun ini adalah 

produktivitas dan prioritas peneliti yang tidak terbagi seperti tahun tahun 

sebelumnya. Pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 penelitian nasional dan 

bidang belum dapat terlaksana karena pandemi COVID-19, hal ini menyebabkan 

peneliti memiliki banyak waktu untuk fokus pada penyusunan karya tulis ilmiah 

yang secara langsung terkait dengan pencapaian HKM peneliti dan secara tidak 

langsung mendongkrak capaian publikasi yang menjadi kinerja organisasi. 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, 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 2020 untuk target kinerja rekomendasi kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, Life 

Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan berjumlah 1 rekomendasi 

kebijakan, atas kerja keras semua pihak target tersebut dapat terlampaui 

melalui 2 (dua) rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan oleh Balai 

Litbangkes Magelang kepada pemangku kepentingan, kedua rekomendasi 

kebijakan ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian tahun sebelumnya 

yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Wonogiri. 

 

 

 

 



 
 

19|LKj Balai Litbangkes Magelang TA 2020  

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

 
Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi rekomendasi kebijakan Tahun 2020 

 

 

C

a

p

a

i

a 

 

Indikator Kinerja jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis, 

Life Science, dan Teknologi Dasar Kesehatan dapat terealisasi 

200% dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat 

pada gambar  berikut : 

 

 

Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Jumlah rekomendasi 
kebijakan Tahun 2020 
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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 

1 2 200 Sangat Baik 

                 Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 

                                                       Target 

                                                    = 2/1 x 100% 

                                                    = 200%                
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 Antara target yang ditetapkan dengan realisasi melebihi apa 

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 2 (dua) advokasi rekomendasi 

kebijakan yang dilakukan Balai Litbangkes Magelang pada tahun 

2020.   

Di bawah ini adalah judul rekomendasi kebijakan yang 

diadvokasikan pada tahun 2020 : 

 

Tabel 3.3. Judul rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan Balai Litbangkes 
Magelang Tahun 2020 

No 
Judul Rekomendasi 

Kebijakan 
Peneliti  Stakeholder  

1) 

 

"Keluarga Kawal Baduta" 

Upaya untuk Meningkatkan 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan Secara 

Optimal. 

Hadi Ashar Dinkes Kab Wonosobo 

2) "Penguatan eliminasi GAKI 

melalui garam beriodium 

untuk semua di Kabupaten 

Wonogiri" 

Taufiq Hidayat  Dinkes Kab Wonogiri 

 

 

1) "Keluarga Kawal Baduta" Upaya untuk Meningkatkan Pertumbuhan 

dan Perkembangan Secara Optimal. 

Gangguan pertumbuhan (Stunting) dan perkembangan (Delayed 

Child Development) di Indonesia masih tinggi. Tahun 2018 sebesar 

30.8% mengalami stunting (riskesdas 2018), dan sebesar 40-59%   

anak   Indonesia   gagal   mencapai potensi  perkembangan  yang  

disebabkan karena    faktor    kemiskinan,    defisiensi iodium,   

anemia,   gizi,   morbiditas   dan kurangnya stimulasi/pengasuhan 

(lu, et al 2016), (engle, et al, 2007). Intervensi yang dilakukan harus 

terintegrasi  dari  beberapa  faktor penyebab. Study menunjukkan 

Intervensi gabungan antara gizi, kesehatan dan 
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stimulasi/pengasuhan secara konsisten menunjukkan efek yang 

sinergistik dan lebih menguntungkan (Grantham- MacGregor, et al) 

Kabupaten Wonosobo mempunyai riwayat  daerah  endemik  GAKI  

dimana GAKI   merupakan   bahaya   latent   yang sewaktu   waktu   

bisa   muncul   kembali apabila  surveilans  tidak  berjalan  dengan 

baik. Salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo yang memiliki 

permasalahan kesehatan terkait tumbuh kembang anak adalah 

Kecamatan Kaliwiro yang memiliki proporsi  anemia  baduta  tinggi  

sebesar 72,4% dan proporsi stunting 18,9% sehingga dijadikan 

lokasi intervensi program Keluarga Kawal Baduta (KKB). 

KKB bertujuan untuk deteksi dan intervensi dini untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal. Hasil  penerapan  strategi  intervensi KKB menunjukkan 

perubahan status gizi TB/U sebesar 18,6%, BB/PB 4,0%, BB/U 15,5 

%, perubahan status perkembangan motorik 25.0%, bahasa 8,3% 

dan personal sosial 10.7% lebih tinggi pada kelompok intervensi. 

Berdasarkan   hasil   diatas   dapat disimpulkan bahwa model 

strategi intervensi pendampingan KKB menunjukkan perubahan 

status gizi dan perkembangan yang meningkat lebih baik 

dibandingkan   pada   kelompok   kontrol.  

Rekomendasi untuk pemerintah khususnya pemerintah daerah 

Wonosobo untuk membuat regulasi tentang upaya pencegahan 

stunting dan gangguan perkembangan baduta, dengan penetapan 

pelaksanaan peningkatan kualitas “Keluarga Kawal Baduta” yang di 

motori oleh kepala puskesmas masing-masing. 

2) "Penguatan eliminasi GAKI melalui garam beriodium untuk semua 

di Kabupaten Wonogiri” 

Kabupaten Wonogiri khususnya di Slogohimo dan Kismantoro 

terutama di tingkat rumah tangga sampai saat ini belum semua 

menkonsumsi garam dengan kadar iodium yang cukup,  di sisi lain 

ada rumah tangga yang sudah mengkonsumsi garam beriodium 

dengan kadar iodium yang tinggi.  lndikator  GAKI suatu daerah 
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selain dilihat dari kadar iodium  dalam garam juga dilihat dari 

kadar atau konsentrasi iodium dalam urin.  Nilai median 

konsentrasi iodium urin (KIU) di bawah normal menunjukkan 

suatu daerah termasuk masih kekurangan iodium dan apabila 

median konsentrasi iodium dalam urin tinggi menunjukkan 

daerah yang kelebihan iodium. Nilai normal kadar iodium adalah  

100 - 199 µg/L dan  berdasarkan pengukuran konsentrasi iodium  

dalam urin Kecamatan Slogohimo dan Kecamatan Kismantoro 

median iodium urin dalam taraf normal.  

Pemerintah daerah harus mengambil sikap dengan  menerapkan 

kebijakan  penanganan GAKI, yaitu dengan:  

a) Perlunya melakukan Surveilans GAKI secara berkelanjutan.  

b) Memastikan garam beriodium untuk semua, melalui: (1) Uji 

Kandungan Garam lodium pada Rumah Tangga, (2) Memantau 

ketersediaan  garam  dan   perilaku pasar, (3) Optimalisasi  

dalam pengawasan peredaran garam konsumsi di  

masyarakat.   

c) Pembentukan PERDA Garam, termasuk melakukan 

pemantauan secara berkelanjutan atau surveilans terhadapi 

indikator GAKI, pemantauan kadar/konsentrasi iodium dalam 

urin juga  diperlukan  untuk  memantau   suatu  daerah cukup 

iodium, kurang  iodium  atau kelebihan  iodium. 

Kesimpulan  tindak  lanjut terkait  perbaikan  kebijakan: 

a) Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Garam melalui    

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan studi banding   

ke Kabupaten/Kota yang telah memiliki dan melaksanakan    

produk hukum dan kebijakan-kebijakan daerah  terkait  garam. 

b) Pengusulan anggaran terkait Surveilans GAKI secara  

berkelanjutan. 
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b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan rencana aksi 2020-2024 yang 

merupakan derivasi dari rencana aksi program Badan Litbangkes 2020-2024 

dan rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.  

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 2020 sebagai imbas adanya pandemi COVID-19 pemerintah 

menerapkan kebijakan refocussing anggaran guna penanganan COVID-19 

dimana balai litbangkes magelang pun diharuskan melakukan penyesuaian 

terhadap sejumlah target output termasuk output rekomendasi kebijakan yang 

semula ditargetkan melaksanakan 3 (tiga) advokasi rekomendasi kebijakan 

menjadi 1 (satu) advokasi rekomendasi kebijakan yang berhasil tercapai 

200 %. 

 
    Tabel 3.4. Capaian rekomendasi kebijakan Tahun 2020 Berdasarkan 

Penetapan Kinerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bidang Biomedis, Life Science, dan Teknologi Dasar 

Kesehatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan di tahun 2020. Namun seperti 

yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sebagai imbas dari adanya pandemi 

COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan konfirmasi 

Indikator Kinerja Kegiatan 
2020 

Target Capaian 

Rekomendasi kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian dan 

pengembangan di bidang 

Biomedis, Life Science, dan 

Teknologi Dasar Kesehatan 

1 2 
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lapangan dan pertemuan lain dalam proses penyusunan draft rekomendasi 

kebijakan yang memobilisasi banyak orang sehingga setelah melalui berbagai 

pertimbangan maka diputuskan untuk mengurangi target output rekomendasi 

kebijakan dan sisa anggaran yang tidak digunakan di refocussing guna 

penanganan COVID-19. 

Secara kuantitas capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan yang 

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

dan Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan 

Rencana Aksi 2020-2024 belum memenuhi target, 2 advokasi rekomendasi 

kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2020 merupakan awal 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 2020 tersebut antara lain : 

1) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan stakeholder 

terkait seperti Dinkes Kabupaten Wonosobo dan Dinkes Kabupaten 

Wonogiri sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan advokasi 

rekomendasi kebijakan. Advokasi rekomendasi kebijakan di Kabupaten 

Wonosobo merupakan tindak lanjut dari penelitian tahun sebelumnya yang 

dinilai menjawab permasalahan stunting dan tahun ini sudah direplikasi oleh 

dinkes melalui program kerja yang dibiayai APBD setempat. Advokasi 

rekomendasi kebijakan di Kabupaten Wonogiri merupakan tindak lanjut dari 

penelitian yang diinisiasi oleh Bupati Wonogiri guna mendapatkan 

gambaran dan solusi terkait permasalahan GAKI di daerahnya sehingga 

proses advokasi rekomendasi kebijakan dapat dengan mudah dilakukan. 

2) Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan perjalanan penyusunan rekomendasi kebijakan. 

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

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang memungkinkan 

untuk dilakukan. 
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Dalam perjalanan proses penyusunan dan advokasi rekomendasi kebijakan 

terdapat beberapa hal yang sedikit menghambat jalannya proses advokasi 

rekomendasi kebijakan . Hambatan tersebut antara lain: 

1) Pendemi COVID-19 sehingga menyebabkan proses advokasi rekomendasi 

kebijakan sempat mengalami beberapa kali penundaan dan penjadwalan 

ulang. Proses advokasi rekomendasi kebijakan di Kabupaten Wonogiri 

sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang karena Bupati sedang 

cuti dalam rangka mengikuti Pilkada. 

2) Dari sisi anggaran, serapan anggaran hanya tercapai kurang dari 50% hal 

ini disebabkan oleh karena 2 rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan 

tahun ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian tahun sebelumnya 

sehingga tahapan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan sudah 

terfasilitasi oleh anggaran penelitian tahun sebelumnya. 

Hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan : 

1) Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pihak dinas kesehatan 

agar advokasi rekomendasi kebijakan dapat terlaksana. 

2) Melakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan serapan anggaran 

dengan memperhatikan capaian output.  

 

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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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 24,5 % hal ini menunjukkan penggunaan anggaran yang 

sudah efektif dan efisien untuk menggunakan sumber dana dalam mencapai 

output kegiatan yang maksimal.  

 

1.2) 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 2020 untuk target kinerja hasil litbang di bidang biomedis dan 

teknologi dasar kesehatan sebelumnya berjumlah 2 (dua) penelitian, namun 

karena pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan 

pengambilan data di lapangan maka 1 (satu) penelitian dibatalkan 

pelaksanaannyaa dan anggarannya di refocussing untuk penanganan COVID-

19, satu penelitian lain karena merupakan penelitian eksperimental produk 

    
1 

 5.900.000/2 

12.000.000/1 

X 100 % 

E = 

1 

=    75,5 % 
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pengan yang berbasis di laboratorium sehingga minim kontak dengan 

responden di lapangan diputuskan untuk tetap dilanjutkan prosesnya. 

Berikut analisis capaian indikator hasil penelitian dan pengembangan Balai 

Litbangkes Magelang tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya : 

 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Litbang di bidang 
Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Tahun 2020 

 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang 

Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan 

1 1 100 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 

                                                  = 1/1 x 100% 

                                                  = 100%                
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Gambar 3.4. Target dan Realisasi IKK Jumlah Hasil Litbang di bidang 
Biomedis dan Teknologi Dasar KesehatanTahun 2020 

 

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 satu penelitian yang dilakukan Balai Litbangkes 

Magelang pada tahun 2020.   

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

yang dihasilkan pada tahun 2020 : 

Tabel 3.6. Judul Penelitian, Ketua Pelaksana, Output Penelitian Balai Litbangkes 
Magelang Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan beras analog dengen indeks glikemik rendah dan 

implikasinya untuk penderita hiperglikemia 

Pengetahuan gizi dan pangan sangat diperlukan dalam rangka perubahan 

paradigma sehat di masyarakat, yaitu dari pengobatan menjadi pencegahan. 

Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat dewasa ini berdampak 
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pada peningkatan prevalensi penyakit degeneratif, diantaranya adalah 

diabetes mellitus. Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang 

timbul pada individu akibat peningkatan kadar glukosa darah di atas normal 

(Hiperglikemi) yang disebabkan kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

keduanya. Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia meningkat dari 6,9 

persen di tahun 2013 menjadi 8,5 persen di tahun 2018. Pencegahan penyakit 

diabetes mellitus dapat dilakukan dengan mengatur pola makan yang 

seimbang, olahraga teratur, mempertahankan berat badan dalam batas 

normal, tidur yang cukup, menghindari stress, dan menghindari obat-obatan 

yang menimbulkan diabetes. Konsumsi makan sangat berpengaruh terhadap 

kadar glukosa darah, penderita diabetes mellitus disarankan untuk 

mengkonsumsi “low carbohydrate” yaitu karbohidrat yang penyerapannya 

dalam darah secara perlahan. Beras merupakan bahan pangan sumber 

karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, akan tetapi 

indeks glikemik beras giling termasuk sedang hingga tinggi. 

Beras analog merupakan beras tiruan yang dapat dibuat dari campuran beras 

dan bahan lain, ataupun seluruhnya dari bahan non beras dengan 

penambahan air. Beras analog dapat dikonsumsi seperti nasi dari beras padi. 

Kandungan gizi beras analog dapat dirancang sama dengan kandungan gizi 

beras, atau dapat memiliki sifat fungsional sesuai dengan bahan baku yang 

digunakan. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi untuk 

mengembangkan beras analog yang mempunyai nilai indeks glikemik rendah 

sehingga dapat dijadikan alternatif bahan pangan non beras sebagai sumber 

karbohidrat bagi penderita diabetes mellitus maupun orang sehat dalam 

menentukan komposisi makanan.  

Output penelitian ini menghasilkan produk beras analog yang aman dari 

cemaran logam berat dan mikrobiolog, adapun kandungan dari beras analog 

ini mengandung anti oksidan, serat pangan yang tinggi, dan rendah natrium. 

Hal yang perlu ditindaklanjuti dari penelitian ini adalah perlunya 

pengembangan produk lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan daya terima 

responden terhadap produk.  
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b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 

Tahun 2020 merupakan awal tahun 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 pandemi COVID-19 melanda dan berpengaruh langsung pada 

kinerja organisasi, sebagai imbas kebijakan refocussing anggaran balai 

litbangkes magelang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target output 

termasuk output penelitian bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan 

yang semula ditargetkan menghasilkan 2 penelitian menjadi 1 penelitian yang 

berhasil tercapai 100 %. 

 
Tabel 3.7. Capaian Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar KesehatanTahun 2020 Berdasarkan Penetapan Kinerja 
 

 

 

 

 

 

 

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 2020. Setelah 

melalui review dari Pusat Pembina Ilmiah berdasarkan isu strategis yang 

mendukung pembangunan kesehatan serta kebijakan penelitian yang 

berorientasi CORA (Client Oriented Research Aproach) akhirnya seluruh usul 

penelitian dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dengan penyesuaian judul 

penelitian. 

Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sebagai imbas dari 

adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan 

penelitian dilapangan dan kebijakan refocussing anggaran guna pencegahan 

COVID-19 akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan 1 penelitian 

Indikator Kinerja Kegiatan 2020 

Target Capaian 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan 

1 1 
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akhirnya dibatalkan pelaksanaannya dan anggaranya di refocussing guna 

penanganan COVID-19. 

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 belum 

memenuhi target, 1 penelitian di tahun 2020 merupakan awal  target 10 

penelitian dan pengembangan yang diperjanjikan selama kurun waktu 5 

tahun. 

d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 

Faktor pendukung tercapainya output hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatanpada tahun 2020 tersebut 

antara lain : 

1) Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan penelitian di lapangan. 

2) Pemeriksaan sampel penelitian sebagian dilakukan di Laboratorium 

Pangan milik sendiri sehingga memudahkan dalam proses analisis 

penelitian. 

3) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan stakeholder 

terkait seperti Poltekkes Yogyakarta, Laboratorium Penguji, UKM Sentra 

Produsen Beras Analog Playen Gunung Kidul 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) Pendemi COVID-19 sehingga menyebabkan kegiatan penelitian sempat 

terhenti kurang lebih 2 bulan seiring dengan kebijakan WFH yang 

diterapkan oleh kantor. 

2) Prioritas tim terbagi karena bersamaan dengan puldat riset nasional 

sehingga penyelesaian tahapan penelitian menunggu selesai puldat 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 percapatan pelaksanaaan penelitian dan serapan anggaran 

dengan membuat penanggung jawab di masing-masing tahapan 

penelitian. 

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

mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang 

memungkinkan untuk dilakukan. 

 

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 hasil penelitian dan pengembangan 

di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang tercapai 100% 

apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran penelitian 

menunjukkan efisiensi sebesar 4%, meskipun efisiensi yang dihasilkan 

tidak sebesar dengan output lain setidaknya hal ini menunjukkan efektivitas 

penggunaan anggaran yang sudah sesuai dengan perencanaan.  

 

    
1 

 150.719.000/1 

156.559.000/1 

X 100 % 

E = 
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=    4 % 
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1.3) 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 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 2020 terdapat kenaikan jumlah publikasi karya tulis ilmiah dari 

target yang diperjanjikan, hal ini tidak terlepas dari komitmen kuat antara 

pimpinan dan peneliti yang memberikan dampak positif bagi kinerja Balai 

Litbangkes Magelang secara keseluruhan. Faktor penting lainya yaitu prioritas 

peneliti yang tidak terbagi seperti tahun tahun sebelumnya, seperti yang kita 

ketahui pandemi COVID-19 sempat menghambat pelaksanaan penelitian 

nasional dan bidang, hal ini menyebabkan peneliti memiliki banyak waktu untuk 

fokus pada penyusunan karya tulis ilmiah yang secara langsung terkait dengan 
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pencapaian HKM peneliti dan secara tidak langsung menjadi faktor pengungkit 

capaian output publikasi karya tulis ilmiah. 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

Pencapaian publikasi jauh melebihi target dengan capaian 340 persen. 

Realisasi 17 publikasi artikel ilmiah dari 5 target publikasi dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja  Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balai   
Litbangkes Magelang Tahun 2020 

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 

5 17 340 

 
 
 
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. Pada tahun 2020 

capaian sebanyak 17 publikasi dengan rincian 8 publikasi di jurnal 

internasional dan 6 publikasi di jurnal nasional serta 3 buku/bagian buku 

terbitan dimana peneliti balai litbangkes sebagai first author. 

 

 

                 Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 

                                                     Target 

                                                  = 17/5 x 100% 

                                                  = 340 %                
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Perbandingan target dan capaian indikator dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

Gambar 3.5. Target dan Realisasi IKK Publikasi Artikel Ilmiah Tahun 2020 
 

Tabel 3.9. Judul Artikel Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Tahun 2020 

 

No. Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 

 

1 Exclusive Breastfeeding and 

Complementary Food for 

Breasfeding and Characteristics of 

the Nutritional Status of Premature 

Birth Children in Indonesia in 2018 

Sri Supadmi dkk. Pakistan Journal Of 

Nutrition, Vol 19, No 6, 

(2020) 

2 Regional Disparities of Stunted 

Toodler in Indonesia 

Ina Kusrini dkk. Indian Journal Forensic 

Medicine and Toxicology, 

Vol 14 (3), Juli-September 

2020 

3 Thyroid Dysfunction among 

School-Aged Children due to 

Chronically Excessive Iodine 

Groundwater, Central Java, 

Indonesia 

Ina Kusrini dkk. Journal environmental 

science and technology , 

Volume 13 (3), 131-138, 

2020 
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4 Adequately iodized salt is an 

important strategy to prevent 

iodine insufficiency in pregnant 

women living in Central Java, 

Indonesia 

Ina Kusrini, dkk. 

 

Plos One Journals, 

November 2020 

 

5 Nutritional status and immune 

response recovery among HIV-

AIDS patients  receiving 

antiretroviral therapy in Dr. Sardjito 

Hospital, Yogyakarta, Indonesia: A 

retrospective cohort study 

Ika Puspita A Malaysian Journal of 

Nutrition, 26(3): 441-452, 

2020 

6 The Low Birth Weight in Indonesia: 

Does Antenatal Care Matter? 

Sri Supadmi dkk. International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change, Vol. 14 (9), 2020 

7 Education as Predictor of Low 

Birth Weight among Female 

Worker in Indonesia 

Ina Kusrini dkk. Medico Legal Update, Vol. 

20 No.4 (2020) 

8 Intervention Strategy to Increase 

Growth and Development for 

Stunted Children Under Two Years 

with Developmental Delay 

Hadi Ashar dkk. European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine, 2020, Volume 7, 

Issue 10, Pages 280-292 
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Tabel 3.10. Judul Artikel Ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Tahun 2020 
 

No Judul Artikel 

 

Nama Penulis Media Publikasi 

1 Potensi Integrasi Program 
Skrinning Hipotiroid pada 
Neonatal di Daerah Replete 
Defisiensi Iodium 

Leny Latifah 
 

Media Gizi Mikro Indonesia,  

Vol 11 No. 2, Juni 2020 

2 Hubungan antara Disfungsi 
Tiroid dengan Profil Lipid pada 
Pasien Struma di Klinik 
Litbangkes Magelang 

Yusi Dwi 
Nurcahyani 
 

Jurnal Kedokteran dan 
Kesehatan Indonesia,  
 
Vol 11 No. 2, Juni 2020 
 
 

 

3 Berat Badan dan Fungsi Tiroid 
Tikus Hiperkolesterolemia 

Hastin Dyah K 
 

Media Gizi Mikro Indonesia 
Vol 12 No. 1, Desember 2020 
 

4 Hubungan Kandungan Iodium 
Garam Rumah Tangga dengan 
Status Iodium Wanita Usia 
Subur di Kabupaten Wonogiri 
 

Taufiq Hidayah Media Gizi Mikro Indonesia 
Vol 12 No. 1, Desember 2020 
 

5 Merokok, Konsumsi Alkohol, 
Makanan dan Minuman 
Tercemar E.Coli Kaitannya 
adengan Anemia pada Ibu 
Hamil 
 

Noviati Fuada Media Gizi Mikro Indonesia 
Vol 12 No. 1, Desember 2020 
 

6 The expression of GLUT-1 and 
VEGF-A mRNA in the rectal 
cancer patients with 
neoadjuvant chemoradiation 
 

Sri Nuryani W Health Science Journal Of 
Indonesia,   
Vol 11 No. 2, Desember 2020 
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Tabel 3.11Judul Buku/Bagian dari Buku Ilmiah yang diterbitkan oleh Penerbit 
Internasional/Nasional Berstatus Sebagai Badan Hukum Penerbit /Publishing House dan 

atau Anggota IKAPI Tahun 2020 

No Judul Buku 

 

Nama Penulis Terbitan 

1 Bunga Rampai “Pengelolaan 
Faktor Resiko Lingkungan” 
 

Arif Mussodaq dkk. Pustaka Pelajar 

2 Bunga Rampai “Wasting 
Bencana Bagi Sumber Daya 
Manusia Tantangan 
Indonesia Maju Tahun 2045” 
 

Slamet Riyanto 
(sebagai salah satu 
kontributor penulisan) 

Lembaga Penerbit Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan 

3 Bunga Rampai “Gizi, Iodium 
dan Fungsi Tiroid” 
 

Suryati Kumorowulan 
dkk. 

Pustaka Pelajar 
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b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 

Tahun 2020 merupakan awal tahun 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 pandemi COVID-19 melanda dan berpengaruh langsung 

pada kinerja organisasi, sebagai imbas kebijakan refocussing anggaran balai 

litbangkes magelang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target 

output termasuk output publikasi karya tulis ilmiah bidang biomedis dan 

teknologi dasar kesehatan yang semula ditargetkan menghasilkan 9 

publikasi  menjadi 5 publikasi yang berhasil tercapai 340 %. 

 

Tabel 3.12. Capaian Hasil Publikasi Karya Tulis ilmiah dibidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar KesehatanTahun 2020 Berdasarkan Penetapan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

2020. Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sebagai imbas 

dari adanya pandemi COVID-19 yang kemudian direspons oleh pemerintah 

dengan kebijakan work from home menimbulkan pesimisme dan 

kekhawatiran akan berkurangnya produktivitas termasuk dalam hal 

menghasilkan karya tulis ilmiah sehingga dengan berbagai pertimbangan 

akhirnya diputuskan untuk mengurangi target output publikasi karya tulis 

ilmiah dari 9 publikasi menjadi 5 publikasi . 

Indikator Kinerja Kegiatan 2020 

Target Capaian 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan 

5 17 
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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 2020 bila 

dibandingkan dengan Rencana Aksi 2020-2024 berhasil memenuhi target, 

17 karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di tahun 2020 merupakan awal 

yang baik untuk memenuhi target 45 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: 

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

tahun berjalan beberapa artikel sudah siap berproses dalam review. 

b) Penerbitan jurnal internal yang telah terakreditasi sehingga 

memudahkan para peneliti untuk melakukan publikasi artikel ilmiah. 

c) Publikasi sudah menjadi target HKM dan SKP Peneliti yang terhubung 

langsung dengan sistem e-peneliti sehingga menjadi motivasi tersendiri 

bagi para peneliti.   

d) Biaya submit jurnal internasional sudah terfasilitasi dengan baik 

sehingga memudahkan peneliti untuk submit di jurnal internasional. 

e) Workshop dan webinar yang banyak didapaatkan secara gratis selama 

pandemi COVID-19 meningkatkan kompetensi peneliti sehingga secara 

tidak langsung mendukung tercapainya output publikasi. 

Hambatan pada pencapaian publikasi artikel ilmiah yang perlu diantisipasi 

untuk pencapaian yang lebih baik kedepan : 

a) Keterbatasan artikel dari segi kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan 

jurnal MGMI untuk mendukung capaian IKK satker 

b) Proses review artikel yang cukup lama baik direviewer maupun penulis 

sehingga membuat cetak jurnal MGMI terhambat. 

c) Beberapa karya tulis ilmiah yang di submit di jurnal eksternal tidak 

mendapatkan kejelasan progres hingga akhir tahun sehingga menyulitkan 

peneliti untuk mencapai output publikasi. 
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Tindak lanjut dari hambatan tersebut dengan : 

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

memenuhi stok artikel 

b) 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. 

c) 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 

 

 

 

        

 

 

 

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 51,3 

% hal ini menunjukkan penggunaan anggaran yang sudah efektif dan 

efisien untuk menggunakan sumber dana dalam mencapai output kinerja.  

 

 

 

1 

 105.365. 900 / 17 

108.617.000 / 5 

X 100 % 

E = 

1 
= 48,7 % 
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1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Sumber Daya 

dan Pelayanan Kesehatan 

a. Indikator : Jumlah Hasil Penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya 

dan Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan 

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 sumber daya dan pelayanan 

kesehatan. Data adalah laporan hasil penelitian yang menghasilkan data yang 

berkaitan dengan sumber daya dan pelayanan kesehatan. 

Pada tahun 2020 untuk target kinerja hasil litbang di bidang sumber daya dan 

pelayanan kesehatan terdapat penyesuaian output kinerja yang sebelumnya 

berupa hasil penelitian menjadi hasil kegiatan, penyesuaian ini merupakan 

dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan pengambilan data di lapangan sehingga penelitian ini hanya 

menyelesaikan proses pengadaan bahan saja adapun sisa anggarannya telah 

direfocussing untuk penanganan COVID-19. 

Berikut analisis capaian indikator hasil penelitian dan pengembangan Balai 

Litbangkes Magelang tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya : 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Litbang di bidang 
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 

 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang 

Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan 

1 1 100 Sangat Baik 
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Capaian Indikator Kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dapat terealisasi 100% 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat pada gambar  

berikut : 

 

     

 

Gambar 3.6. Target dan Realisasi IKK Jumlah Hasil Litbang di bidang Sumber 
Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 

 

Antara target yang ditetapkan dengan realisasi sudah sesuai seperti yang 

diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Capaian indikator kinerja jumlah hasil 

penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan 

Kesehatan dihasilkan dari satu penelitian yang dilakukan Balai Litbangkes 

Magelang pada tahun 2020.   
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Di bawah ini adalah judul penelitian, ketua pelaksana dan out put penelitian 

yang dihasilkan pada tahun 2020 : 

Tabel 3.14. Judul Penelitian, Ketua Pelaksana, Output Penelitian Balai 
Litbangkes Magelang di Puslitbang SDPK Tahun 2020 

 

No Judul Penelitian  Ketua Pelaksana  
Out Put  

Kinerja  

1) 

 

Pengaruh pemberian suplementasi 

selenomethionine (Se-Met) pada 

tatalaksana penderita hipertiroid 

Alfien 

Susbiantonny 

Laporan 

Kegiatan 

 

Pengaruh pemberian suplementasi selenomethionine (Se-Met) pada 

tatalaksana penderita hipertiroid 

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

median ekskresi iodium urine (EIU) sewaktu nasional untuk anak usia 

6-12 tahun adalah 237 µg/L. Hal ini mengindikasikan bahwa asupan 

iodium pada populasi rentan di Indonesia lebih dari memadai, dan 

beresiko terhadap iodine-induced hyperthyroidism (IIH). Demikian juga, 

data hasil wawancara terhadap responden pada riskesdas 2013 

menunjukkan 0,4 % penduduk Indonesia berusia ≥ 15 tahun (±700.000 

orang) menderita hipertiroid berdasarkan diagnosis dokter. 

Hipertiroidisme ditandai dengan peningkatan beberapa parameter stres 

oksidatif dalam serum/plasma dan eritrosit. Pemberian suplementasi 

selenium (Se) dilaporkan memperbaiki tanda dan gejala klinis 

hipertiroidisme, dan pemberian bersama obat antitiroid diketahui 

meningkatkan perbaikan manifestasi klinis dan pencapaian eutiroid 

yang lebih cepat. Namun demikian, tidak sedikit studi yang melaporkan 

bahwa suplementasi Se tidak efektif. 

Berbeda dengan senyawa Se lain, saat ini diketahui selenomethionine 

(Se-Met) merupakan sumber utama nutrisi Se organik yang utama 

untuk manusia. Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat 

mensintesis Se-Met, dan Se-Met memenuhi kriteria sebagai asam 

amino dan Se yang dibutuhkan. Meskipun selenite dan selenate dapat 
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digunakan untuk biosintesis selenoprotein, tetapi hanya Se-Met yang 

dimetabolisme secara langsung menjadi bentuk Se reaktif dan 

disimpan di tempat metionine (Me) didalam badan protein untuk 

selanjutnya dilepaskan secara reversibel melalui proses metabolisme 

normal sehingga Se-Met memberikan keuntungan lebih dibandingkan 

senyawa Se lainnya, dan toksisitas kronis Se-Met juga lebih rendah 

dibandingkan dengan selenite. Untuk mengimplementasikan hasil studi 

dari luar negeri ke populasi dalam negeri tidak begitu saja dapat 

dilakukan, hal ini disebabkan karena terdapat variasi yang luas 

konsentrasi Se sebagai gambaran kebiasaan diet, bioavailabilitas 

berbagai senyawa Se, dan perbedaan rasial. Dengan latar belakang 

itulah perlu kiranya dilakukan penelitian pengaruh pemberian 

suplementasi Se-Met terhadap fungsi tiroid pada tatalaksana penderita 

hipertiroid. 

Pada tahun ini pandemi COVID-19 melanda dan berpengaruh 

langsung pada pelaksanaan penelitian yang tidak memungkinkan 

untuk melaksanakan pengambilan data di lapangan sehingga setelah 

melalui berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan untuk 

membatalkan pelaksanaan penelitian bidang Sumber Daya dan 

Pelayanan Kesehatan dan merefocussing anggaran penelitian guna 

penanganan COVID-19. Adapun output penelitian hanya berupa 

laporan kegiatan penelitian saja dimana sudah berproses pengadaan 

bahan penelitian yang terdiri dari selenium berbagai dosis sejumlah 

32.199.000,- 

b. Analisis capaian kinerja 2020 – 2024 

Tahun 2020 merupakan awal tahun 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 pandemi COVID-19 melanda dan berpengaruh langsung 

pada kinerja organisasi, sebagai imbas kebijakan refocussing anggaran balai 

litbangkes magelang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target 

output termasuk output penelitian bidang Sumber Daya dan Pelayanan 
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Kesehatan yang semula ditargetkan menghasilkan 1 hasil penelitian menjadi 

1 laporan kegiatan yang berhasil tercapai 100 %. 

 
Tabel 3.15. Capaian Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang Sumber 

Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 Berdasarkan Penetapan Kinerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 penelitian dibidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020. Setelah 

melalui review dari Pusat Pembina Ilmiah berdasarkan isu strategis yang 

mendukung pembangunan kesehatan serta kebijakan penelitian yang 

berorientasi CORA (Client Oriented Research Aproach) akhirnya usul 

penelitian dapat dilaksanakan pada tahun 2020. 

Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sebagai imbas dari 

adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan 

penelitian dilapangan dan kebijakan refocussing anggaran guna pencegahan 

COVID-19 akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan maka diputuskan 

untuk membatalkan pelaksanaan penelitian bidang Sumber Daya dan 

Pelayanan Kesehatan dan merefocussing anggaran penelitian guna 

penanganan COVID-19. Adapun output penelitian hanya berupa laporan 

kegiatan penelitian saja. 

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 

memenuhi target, 1 penelitian di tahun 2020 merupakan awal dari rangkaian  

4 terget penelitian dan pengembangan yang diperjanjikan selama kurun 

waktu 5 tahun. Namun jika dilihat dari sisi kualitas, capaian kinerja tahun 

Indikator Kinerja Kegiatan 2020 

Target Capaian 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang Sumber 

Daya dan Pelayanan Kesehatan 

1 1 
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2020 tidak memenuhi target output karena hanya menghasilkan laporan 

kegiatan saja bukan hasil penelitian seperti yang telah diperjanjikan. 

 

d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 

Faktor pendukung tercapainya output hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 adalah 

Komunikasi yang baik antara peneliti dengan tim pengadaan barang dan 

jasa sehingga proses pengadaan bahan penelitian dapat terlaksana tepat 

waktu. 

 

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 hasil penelitian dan pengembangan 

di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang tercapai 100% 

apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran penelitian 

menunjukkan tidak ada efisiensi hal ini terjadi karena setelah kebijakan 

refocussing anggaran, pagu anggaran penelitian ini memang disesuaikan 

dengan realisasi anggaran pengadaan bahan penelitian.  

 

    
1 

 32.199.000/1 

32.199.000/1 

X 100 % 

E = 

1 

=    0 % 
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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, Banjarnegara 

dengan keunggulan pengendalian leptospirosis, dan Donggala dengan 

keunggulan schistosomiasis. 

Capaian kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun 2020 dibandingkan dengan 

instansi lain yang sekelas di lingkungan Badan Litbangkes menunjukkan bahwa 

secara umum kinerja Balai Litbangkes Magelang masih melebihi capaian kinerja 

yang diperoleh Balai Litbangkes Banjarnegara dan Balai Litbangkes Donggala. 

Namun perbandingan ini belum mencerminkan proporsionalitas karena target 

antar balai kelas 1 yang masih berbeda akibat dari penyesuaian target pasca 

refocussing anggaran. 

 

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Organisasi sekelas 

 

Indikator 

Kinerja 

Balai Litbangkes 

Magelang 

Balai Litbangkes 

Banjarnegara 

Balai Litbangkes 

Donggala 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1 2 200 1 1 100 3 3 100 

Hasil 

Litbangkes 

2 2 100 3 3 100 3 3 100 

Publikasi 

Ilmiah 

5 17 340 10 10 100 4 11 270 

Kinerja 

Organisasi 

185 100 150 
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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 2020 ditengah kondisi bangsa yang sedang dilanda pandemi COVID-19 

Balai Litbangkes sebagai lembaga penelitian balai litbangkes magelang juga 

melaksanakan penelitian mandiri sebagai bentuk partisipasi dan sumbangsih 

keilmuan para peneliti balai litbangkes magelang dalam merespon pandemi COVID-

19, tercatat 2 penelitian bertema COVID-19 yang dilakukan oleh balai litbangkes 

magelang telah di diseminasikan kepada pemangku kepentingan. 

Satu penelitian berupaya memotret stigma yang terjadi pada pasien COVID-19 

sedangkan satu penelitian lain berupaya mencari basis bukti kebijakan gerakan 

masyarakat sehat yang berfokus pada perilaku masyarakat juga mampu diadopsi 

sebagai pendekatan promotif bagi pencegahan COVID-19.  

 

Tabel 3.17. Judul Penelitian Mandiri Balai Litbangkes Magelang Bertema COVID-19 
Tahun 2020 

No Judul Penelitian  Ketua Pelaksana  

1) 

 

Kesehatan Mental, Perilaku dan 

Stigma COVID-19 

Leny Latifah 

2) Praktik Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (GERMAS) dalam Situasi 

Pandemi COVID-19 

Slamet Riyanto 

 

Hasil penelitian stigma pasien COVID-19 telah didiseminasikan secara daring 

dalam rangkaian webinar nasional “dampak pendemi COVID-19 terhadap 

kesehatan jiwa” pada tanggal 2 Juli 2020, sedangkan hasil penelitian praktik 

GERMAS dalam pendemi COVID-19 telah didiseminasikan secara daring 
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kepada stakeholder terkait dalam hal ini dinkes tempat penelitian ini berlangsung 

yaitu Provinsi Riau, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 

tanggal 18 September 2020.  

Pada tahun 2020 Balai Litbangkes Magelang berhasil mendapatkan hak 

kekayaan intelektual sebagai hasil ciptaan Badan Litbangkes yang telah 

mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. 

 

Tabel 3.18. Kekayaan Intelektual Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 

No Judul Ciptaan Pencipta  

1) 

 

Buku “Isi Piringku: Pangan Lokal 

Wonosobo” 

Mohammad Samsudin dkk. 

2) Buku “Asuhan gizi hipotiroid” 

 

Muflihah Isnawati dkk. 

3) Model Tumbuh Kembang Anak 

“Stimulasi Kognitif Berbasis 

Pengasuhan-Pada Anak Anak di 

Daerah Endemik GAKI” 

Leny Latifah 
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D. REALISASI ANGGARAN 

Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2020 untuk semua jenis belanja 

sebesar Rp. 18.916.668.295,- atau mencapai 98,58 % dari total pagu anggaran 

Balai Litbangkes Magelang tahun 2020 sebesar Rp. 19.189.695.000,-. Realisasi 

tersebut meningkat 3,13 % dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan 

DIPA dalam kurun waktu tahun 2016- 2020 disajikan pada tabel dan grafik berikut : 

 

Tabel 3.19. Pagu dan Realisasi Balai Litbangkes Magelang Magelang Tahun 2016 - 2020 

Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

2016 9.883.012.000 9.025.904.432 91,33 

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 

 

 

Gambar 3.7. Realisasi Penyerapan DIPA Balai Litbangkes Magelang Tahun 2016 – 2020 

 

Realisasi anggaran Balai Litbangkes Magelang dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir menunjukkan penyerapan yang baik diatas 90 persen. Secara umum 

terdapat peningkatan penyerapan anggaran pada tahun 2020 sekaligus menjadi 

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

Hal ini menunjukkan semakin baiknya proses perencanaan kegiatan yang 
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memperhitungkan ketercapaian output dan efisiensi untuk mencapai 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 2020 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 3.20. Revisi Anggaran Balai Litbangkes Magelang TA 2020 

No Revisi Uraian Tanggal 

1 Revisi DIPA Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja dan Revisi Hal III  

DIPA 

13 Februari 2020 

2 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

9 Maret 2020 

3 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

26 Maret 2020 

4 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

13 Mei 2020 

5 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

18 Mei 2020 

6 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 16 Juni 2020 

7 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

1 Juli 2020 

8 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

25 Agustus 2020 

9 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 8 September 2020 

10 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

21 September 

2020 

11 Revisi DIPA Penambahan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

20 Oktober 2020 



 
 

53|LKj Balai Litbangkes Magelang TA 2020  

No Revisi Uraian Tanggal 

12 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

22 Oktober 2020 

13 Revisi DIPA Pengurangan anggaran karena kebijakan 

refocussing anggaran 

2 November 2020 

14 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

17 November 2020 

15 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

23 November 2020 

16 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA dan penyamaan data 

akhir tahun 

25 November 2020 

 

Tabel 3.21. Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan 

 
 

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 

1 2 

 

17.623.453.000 

 

19.189.695.000 

 

18.916.668.295 

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

1 1 

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

5 17 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
di Bidang 
Sumber Daya 
dan Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang  Sumber Daya 
dan Pelayanan 
Kesehatan 

1 1 
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Tabel 3.22. Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Output RKA-KL 

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 

1 
Rekomendasi 
Kebijakan 

12.000.000 2 
Rekomendasi 
Kebijakan 

5.900.000 

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

5 publikasi 108.617.000 17 publikasi 104.994.900 

 

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

1 hasil 
penelitian 

156.559.000 1 hasil 
penelitian 

151.160.000 

 

Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

1 layanan 7.237.166.000 1 layanan     7.205.342.389 

Layanan Dukungan 
Manajemen 

1 layanan 1.169.769.000 1 layanan      1.134.927.100 

 

Layanan Perkantoran 1 layanan 10.473.385.000 1 layanan   10.282.144.906 

 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Sumber 
Daya dan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Sumber Daya 
dan Pelayanan 
Kesehatan 

1 hasil 
penelitian 

32.199.000 1 hasil 
penelitian 

        32.199.000 
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Tabel 3.23. Sandingan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran  

Tahun 2020 

Sasaran Indikator % Capaian 

Kinerja 

% Realisasi anggaran terhadap 

pagu 

Awal Akhir Pasca 

Efisiensi 

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 

200 

 

 

 

 

 

 

107,42 

 

 

 

 

 

 

98,58 

 

 

 

 

 

 

- 

Jumlah Hasil Penelitian dan 

Pengembangan di Bidang 

Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan 

100 

Jumlah Publikasi Karya Tulis 

Ilmiah di Bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar 

Kesehatanyang dimuat 

dimedia cetak dan atau 

elektronik nasional dan 

internasional 

 

 

200 

Meningkatnya 

Penelitian dan 

Pengembangan 

di bidang Sumber 

Daya dan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah Hasil Penelitian dan 

Pengembangan di Bidang 

Sumber Daya dan Pelayanan 

Kesehatan 

 

 

100 100 100  

 

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 
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mempunyai SDM yang cukup variatif dari sisi jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

tingkat golongan dan jabatan.  

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2020 pegawai Balai Litbangkes 

berjumlah 87 orang dengan komposisi 64 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 lebih mendominasi dari segi jumlah sebanyak 44 orang 

atau 51% dari total pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 43 

orang atau 49%. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang tahun 2020 

disajikan dalam gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.8. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

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 : 

Laki-laki
49%

Perempuan
51%

JENIS KELAMIN
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Tabel 3.24. Sumber Daya Manusia Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, jenjang pendidikan pegawai yang 

paling rendah adalah SLTP dan tertinggi S3. Pegawai dengan pendidikan S1/D4 

merupakan jumlah yang paling besar, yaitu 35 orang (40%) diikuti SLTA 20 

orang (23%) S2 sebanyak 18 orang (21%), Jenjang D3 sebanyak 8 orang (9%) , 

S3 4 orang (5%) dan terendah jenjang SLTP 2 orang (2%).  

SLTP
2%

SLTA/D1
23%

D3
9%

S1/D4
40%

S2
21%

S3
5%

PENDIDIKAN

 
Tingkat Pendidian Jumlah % 

1 SLTP 2 2 

2 SLTA/D1 20 23 

3 D3 8 9 

4 S1/D4 35 40 

5 S2 18 21 

6 S3 4 5 

 Jumlah 87 100 
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Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM terus dilakukan tiap tahun melalui 

tugas belajar dan ijin belajar. Pada Tahun ini tercatat 1 pegawai yang masih 

dalam proses tugas belajar 1 orang jenjang S3. Ijin belajar sebanyak 1 orang 

pada jenjang S2 dan 1 orang jenjang S1. Pegawai yang menyelesaikan tugas 

belajar pada tahun 2020 sebanyak 2 orang pada jenjang S2 sehingga secara 

komposisi tingkat pendidikan akan terus berubah seiring dengan selesainya 

masa tugas/ijin belajar. 

3) SDM Balai Litbangkes Magelang Menurut Golongan Jabatan 

Balai Litbangkes Magelang memiliki sebaran pegawai mulai dari golongan II 

sampai dengan golongan IV. Golongan pegawai Balai Litbangkes Magelang 

terbanyak adalah golongan III sebanyak 49 pegawai,  digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 3.10. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2020 
Berdasarkan Tingkat Golongan Jabatan 

 

4) Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jabatan  

Berdasarkan jenis jabatan yang diduduki dibagi menjadi jabatan struktural dan 

fungsional. Jabatan fungsional yang sudah diduduki meliputi fungsional peneliti, 

fungsional litkayasa, dan fungsional umum. Berikut rincian pegawai berdasarkan 

jabatan di Balai Litbangkes Magelang : 

 

 

II.a
2%

II.c
3% II.d

12%

III.a
17%

III.b
20%

III.c
27%

III.d
14%

IV.a
5%

GOLONGAN
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Tabel 3.25. Kondisi Pegawai di Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan 
Jabatan Tahun 2020 

 

No Jabatan Jumlah % 

1 Struktural 5 8 

2 Fungsional Peneliti 24 37 

3 Fungsional Litkayasa 16 25 

4 Fungsional Statistisi 1 1 

5 Fungsional Pranata Humas 2 3 

6 Fungsional Pustakawan 1 2 

7 Fungsional Analis Kepegawaian 1 2 

7 Fungsional Umum 14 22 

  Jumlah 64 100 

 

  

                     

 

Gambar 3.11. SDM Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 
2020 

         

Proporsi jabatan yang diduduki paling banyak adalah fungsional peneliti sebesar 

41% dari total pegawai lalu disusul dengan fungsional litkayasa sebesar 25%. 

Hal ini menunjukan bahwa secara spesifik SDM yang dimiliki sudah sesuai 

dengan bidang tugas yang diemban sebagai lembaga penelitian dan 

Struktural
8%

Peneliti
37%

Litkayasa
25%

Statistisi
1%

Pranata Humas
3%

Pustakawan
2%

Analis 
Kepegawaian

2%

Fungsional 
Umum

22%
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pengembangan. Adapun untuk fungsional umum yang masih cukup besar 

proposinya mencapai 23% dari total pegawai secara bertahap akan diupayakan 

untuk menduduki jabatan fungsional tertentu sesuai amanat Undang-Undang 

ASN melalui jalur inpasssing maupun non inpassing. 

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 3.12. Jumlah Peneliti Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Tingkatan 
Jabatan Tahun 2020 

 

Jabatan Fungsional Peneliti memiliki 4 jenjang dimulai dari peneliti 

pertama, muda, madya dan paling tinggi adalah peneliti utama. 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 3 

orang. Seiring dengan tuntutan permasalahan kesehatan yang semakin 

kompleks serta dengan adanya standarisasi UPT dibawah Badan Litbang 

Kesehatan secara kuantitas jumlah peneliti akan ditingkatkan setiap tahunnya. 

3; 14%

8; 36%

11; 50% peneliti madya

peneliti muda

peneliti pertama
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Jika mengacu kepada peta jabatan yang tersedia, pada tahun 2020 Balai 

Litbangkes Magelang masih memiliki kekurangan 3 orang Peneliti Utama, 7 

orang Peneliti Madya dan 3 orang Peneliti Muda, hal ini menunjukan jenjang 

karier peneliti memiliki prospek yang cukup baik dan Balai Litbangkes Magelang 

memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi SDM peneliti agar bisa 

mengisi kebutuhan jenjang peneliti yang sekarang masih kosong. 

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 : 

 

Gambar 3.13. Jumlah Teknisi Litkayasa Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan 
Tingkatan Jabatan 

 

Tahun 2020 jumlah Teknisi litkayasa yang ada di Balai Litbangkes Magelang 

sejumlah 16 orang. Komposisi terbanyak diduduki oleh litkayasa mahir 

sejumlah 9 orang, diikuti teknisi litkayasa penyelia 6 orang, teknisi litkayasa 

terampil sejumlah 1 orang. 

 

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 

38%

56%

6%

Chart Title

Litkayasa Penyelia

Litkayasa Mahir

Litkayasa Terampil
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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 3.26. Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember  2020 

c Akun Neraca Nilai Dalam Rupiah 

Kode Uraian  
117111 Barang Konsumsi 228.509.515 
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 4.486.300 

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 
117131 Bahan Baku 0 
117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-

jaga 
0 

117199 Persediaan Lainnya 26.485.144 
131111 Tanah 7.267.050.000 

132111 Peralatan dan Mesin 18.628.782.816 
133111 Gedung dan Bangunan 6.235.923.500 
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 (9.709.675.301) 
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 
(530.818.925) 

137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (114.204.677) 
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (17.470.316) 

162151 Software 163.800.000 

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 
operasi pemerintahan 

49.486.684 

169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang 
tidak digunakan dalam operasi 

(49.388.524) 

169315 Akumulasi Amortisasi Software (163.800.000) 
 JUMLAH 23.546.937.056 
 

Berdasarkan laporan posisi Barang Milik Negara di neraca pada tahun 2020, 

sarana dan prasarana Balai Litbangkes Magelang memiliki nilai sebesar Rp. 

23.546.937.056,- 
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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 2020 sesuai dengan keunggulan Balai Litbangkes Magelang dalam 

bidang gizi, salah satu hasil penelitian berhasil menciptakan beras analog yang 

mempunyai nilai indeks glikemik rendah sehingga dapat dijadikan alternatif bahan 

pangan non beras sebagai sumber karbohidrat bagi penderita diabetes mellitus 

maupun orang sehat dalam menentukan komposisi makanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Beras Analog dengan nilai indeks glikemik rendah 

H. PENGHARGAAN DI TAHUN 2020 

Selain pencapaian kinerja yang melebihi sesuai target, Balai Litbangkes 

Magelang juga mendapat beberapa penghargaan di tahun 2020, antara lain : 

1) Satker dengan Penyusun laporan keuangan terbaik di lingkungan Badan 

Litbangkes 

2) Satker dengan Monitoring dan evaluasi terbaik di lingkungan Badan 

Litbangkes 
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Gambar 3.15. Penyerahan Penghargaan Penyusunan 
Laporan Keuangan Terbaik di Lingkungan Badan 

Litbangkes Tahun 2020 

 

 

Gambar 3.16 Sertifikat Penghargaan Satker dengan Penyusunan Laporan 
Keuangan Terbaik 
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      Gambar 3.17. Foto  Bersama dengan Penghargaan sebagai Satker    
         dengan Penyusunan Laporan Keuangan Terbaik dan Monev Terbaik  

di Lingkungan Badan Litbangkes Tahun 2020 

 

 

Gambar 3.18. Penghargaan Satker dengan Monitoring dan Evaluasi Internal Terbaik 

 



 
 

66|LKj Balai Litbangkes Magelang TA 2020  

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang 

Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan 

termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan 

kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Dalam 

rencana kinerja tahun 2020 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 200% 

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 mencapai 340 %.  

4) Indikator Kinerja Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber 

Daya dan Pelayanan Kesehatan tercapai 100%. 

 

B. TINDAK LANJUT 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Magelang, pada tahun 2020 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.  
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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. Melakukan lelang Pra-DIPA terhadap pengadaan reagen import yang 

biasanya memerlukan waktu indent sehingga pada tahun berjalan sudah 

dapat digunakan. 

7. Mendorong pengambil kebijakan dan para peneliti untuk dapat 

mengorganisir waktu dan sumber daya terkait pelaksanaan penelitian riset 

nasional dan bidang yang biasanya berjalan bersamaan. 

8. Monitoring sarana dan prasarana pendukung penelitian secara berkala 

disertai penyediaan anggaran pemeliharaan sehingga dapat 

mengantisipasi kerusakan yang berpotensi menghambat jalannya 

penelitian. 
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LAMPIRAN 
 

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PRA REFOCUSSING 

 



 
 

69|LKj Balai Litbangkes Magelang TA 2020  
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PASCA REFOCUSSING 
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