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KATA  PENGANTAR 
 

Balai Litbangkes Magelang sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan setiap tahun memiliki kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya secara akuntabel baik 

kepada publik maupun kepada Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan selaku pemberi mandat atas penggunaan anggaran yang dilakukan 

selama kurun satu tahun. Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes Magelang 

merupakan perwujudan akuntablitas dan transparansi kinerja Balai Litbangkes 

Magelang yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah 

ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran. 

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

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

Litbangkes Magelang memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan 

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

didukung oleh serangkaian rencana kerja dan anggaran yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang 

berisi target kinerja (indikator kinerja utama) yang harus dicapai dalam tahun berjalan. 

Penetapan ukuran kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja merupakan pedoman bagi 

seluruh pegawai untuk memaksimalkan potensi dan sumberdaya guna mencapai kinerja yang telah 

diperjanjikan secara institusional. Pada tahun 2019 ini secara umum target kinerja Balai Litbangkes 

Magelang yang terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama telah terlampaui, namun 

dalam perjalanannya terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan perbaikan dan kerja 

keras seluruh elemen agar dapat berproses secara optimal. 

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

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

keberhasilan pencapaian kinerja organisasi, mari kita teruskan hal-hal positif tersebut sebagai refleksi 

menyambut tantangan pembangunan kesehatan di masa mendatang. 

 

Magelang, 20 Januari 2020 
Kepala, 

 

 

 
Dr. dr. Suryati Kumorowulan, M.Biotech 
NIP 197008182001122002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, dengan 

mengacu pada visi misi Presiden. Visi Presiden adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Upaya untuk mewujudkan visi ini 

dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas 

hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 

Dalam pembangunan nasional 2015-2019 juga dibangun kemandirian di bidang ekonomi, 

berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti. 

Untuk mewujudkannya, ditetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita), dimana pada agenda ke-5 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui 

Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja Indonesia 

sejahtera. 

Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 melalui Program Indonesia Sehat bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan 

pemerataan pelayanan kesehatan. Tahun 2019 adalah tahun krusial karena memasuki paruh 

akhir agenda pembangunan nasional, banyak capaian pembangunan kesehatan yang bisa 

dipotret untuk dijadikan masukan kebijakan kesehatan kedepan. Dalam ranah tersebut 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 menjadi prioritas 

nasional dan menjadi salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2015-2019. 

Pada Tahun 2019 2 (dua) dari 3 (tiga) penelitian Balai Litbangkes Magelang mengambil tema 

terkait gizi, secara spesifik satu penelitian berupaya membangun basis bukti efek dari berbagai 

program gizi di tingkat lokal melalui pendekatan keluarga sedangkan satu penelitian lainnya 

berupaya memperkaya program asupan gizi seimbang dengan variasi menu lokal yang mudah 

dan dekat dengan keseharian masyarakat lokal. 

Tahun 2019 Balai Litbangkes Magelang masih menjadi ampuan Puslitbang Upaya Kesehatan 

Masyarakat sehingga realisasi kinerja yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi capaian 
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kinerja kegiatan dari Pusat Ampuan. Adapun Target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tahun 2019 capaian kinerja organisasi mencapai 125 persen dan capaian ini melebihi 

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

dalam mensukseskan agenda pembangunan kesehatan yang termuat dalam rencana strategis 

Kementerian Kesehatan 2015-2019. 

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

semua jenis belanja sebesar Rp. 9.893.465.244,- atau 95,33 persen dari total pagu Rp. 

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

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

sejumlah 91,34. 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

2019 
Realisasi 

(%) 

 

Kriteria 

Meningkatnya  

Penelitian dan 

Pengembangan 

di Bidang 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

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

3 3 100 

 

Sangat 

Baik 

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

6 9    150 
Sangat 

Baik 

Kinerja 

Organisasi 

 
  125 

Sangat 

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

evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2019 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 lagi di masa mendatang. 

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

Litbangkes Magelang tahun 2019, dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan selanjutnya 

dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai 

Litbangkes Magelang dimasa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tahun 2019 capaian indikator kinerja melebihi target 
yang diperjanjikan, Hal ini menunjukkan komitmen kuat Balai 
Litbangkes Magelang dalam mensukseskan agenda 
pembangunan kesehatan yang termuat dalam rencana 
strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. 
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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 prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional 

dan menjadi salah satu sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019. Berdasarkan hasil 

dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukan adanya perbaikan pada 

status gizi balita di Indonesia, proporsi stunting atau balita pendek karena kurang gizi 

kronik turun dari 37,2% (riskesdas 2013), menjadi 30,8% pada riskesdas 2018. 

Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang dari 19,6% (riskesdas 2013) 

menjadi 17,7%. Namun di sisi lain terdapat kenaikan pada proporsi obesitas orang 

dewasa yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data Riskesdas 2007 obesitas 

pada orang dewasa diketahui sebesar 10,5%, kemudian pada Riskesdas 2013 menjadi 

14,8% dan kembali naik pada riskesdas 2018 menjadi 21,8%. prevalensi penyakit tidak 

menular dan gangguan kesehatan jiwa sebaliknya justru mengalami kenaikan. Data 
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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. 

Pada tahun 2019 tiga penelitian dengan yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang 

mengambil tema gizi, dua penelitian terkait masalah stunting sedangkan satu penelitian 

merupakan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait masalah Gangguan 

Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) sekaligus sebagai implementasi Client Oriented 

Research Approach (CORA) yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang.  

Penelitian pertama bertujuan untuk mengembangkan strategi intervensi perkembangan 

berbasis keluarga untuk mengoptimalkan perkembangan anak baduta (bayi dibawah 

dua tahun) dengan mendayagunakan program program yang telah ada dan sedang 

berjalan (SDIDTK, BKB, PMT, PSG, Posyandu, PIS PK, dll) sedangkan penelitian kedua 

berupaya mengembangkan potensi pangan lokal dan kearifan lokal untuk memenuhi 

kebutuhan gizi keluarga dalam mendukung gerakan “Isi Piringku”. Adapun penelitian 

ketiga berupa intervensi program penanggulangan GAKI untuk memperbaiki status 

GAKI berdasarkan masalah kesehatan di Kabupaten Wonogiri. 

Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang adalah melakukan advokasi 

hasil penelitian yang merupakan langkah strategis untuk mempengaruhi para pembuat 

kebijakan menggunakan data dan hasil penelitian guna mendukung proses 

pengambilan keputusan, terdapat 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan tema gizi 

mikro yang telah diadvokasikan pada tahun 2019. Hasil penelitian dan pengembangan 

Balai Litbangkes Magelang diharapkan mampu mendorong upaya percepatan 

penyelesaian masalah kesehatan baik di tingkat lokal maupun nasional karena 

pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumberdaya 

manusia.  

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Balai Litbangkes 

Magelang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang 
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diemban selama tahun 2019 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 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 2019 merupakan rangkuman 

perjalanan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 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 2019.  

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 . 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Litbangkes Magelang menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan 

kesehatan; 

2. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu; 

3. Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan 

keunggulan tertentu; 

4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan; 

5. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan; 

6. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan kesehatan; 

7. Pelaksanaan kerjasama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan 

kesehatan; 

8. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan; 

9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

10. Pelaksanaan tata usaha balai 

Struktur organisasi Balai Litbangkes Magelang terdiri dari: 

1. Subbagian 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 pnegelolaan sarana penelitian 

dan pengembangan kesehatan 
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5. Instalasi 

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis penelitian 

dan pengembangan kesehatan seperti laboratorium dan instalasi lainnya sesuai dengan 

karakteristik keunggulan penelitian dan pengembangan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Struktur organisasi Balai Litbangkes Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 65 Tahun 2017 disajikan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Magelang berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 
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D. SISTEMATIKA  

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Litbangkes Magelang 

adalah sebagai berikut : 

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 2019 

3. BAB III 

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi 

yang didapat dengan cara: 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;  

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan 

Tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir;  

 Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 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 pernyataan 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  2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2019.   

a) Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 

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 2015 – 2019, Rencana Aksi 

Program (RAP) eselon I Badan Litbangkes 2015-2019, Rencana Aksi Kegiatan eselon 

II Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2015-2019. Rencana lima tahunan 

selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan 2019. 

b) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 

Rencana Kerja atau Renja tahun 2019 adalah dokumen yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2019. Adapun renja Balai 

Litbangkes Magelang menjadi satu dengan Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat 

sebagai Pusat Pengampu. 
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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. 

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja tahun 

2019 ada 1 sasaran sasaran strategis yang hendak dicapai dan 2 indikator kinerja utama 

untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. 

 

Tabel 2.1. Formulir Penetapan Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2019 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

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

1 Meningkatnya  
Penelitian dan 
Pengembangan di 
bidang Upaya Dasar 
Kesehatan Masyarakat 

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

3 

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

6 
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Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat berupa  

produk/data/informasi yang mendukung isu strategis kesehatan. Sedangkan publikasi 

artikel ilmiah merupakan artikel hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan 

pada media cetak dan atau elektronik nasional maupun internasional yang terakreditasi dan 

ditulis oleh peneliti Balai Litbangkes Magelang sebagai penulis pertama (first author). 

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% 

 

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 2019 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 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Rencana Aksi 2015-2019. Capaian 

kinerja Balai Litbangkes Magelang tahun 2019 secara ringkas disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Magelang Tahun 2019 

Sasaran Indikator 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
di bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 
 
 
 
 
 

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

 

3 3 100 Sangat Baik 

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

 

6 9 150 Sangat Baik 

 
Nilai kinerja 
organisasi 

 
      125 

 
Sangat Baik 
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Sasaran Strategis : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di bidang Upaya Dasar 

Kesehatan Masyarakat 

 

Balai Litbangkes Magelang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan dengan keunggulan litbang di bidang gizi mengemban peran 

yang strategis dengan potensi dan sumber daya untuk mengkaji berbagai permasalahan 

kesehatan terkait gizi. 

Masalah kesehatan terkait isu kesehatan nasional seperti stunting, tuberkulosis, 

peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta masalah gizi masyarakat yang berfokus 

pada pencegahan stunting menjadi menjadi topik kegiatan litbang dari Balai Litbangkes 

Magelang.  

Pada Tahun 2019 3 (tiga) penelitian Balai Litbangkes mengambil tema terkait gizi, secara 

spesifik penelitian pertama berupaya membangun basis bukti efek dari berbagai program 

gizi di tingkat lokal melalui pendekatan keluarga, penelitian kedua berupaya memperkaya 

program asupan gizi seimbang dengan variasi menu lokal yang mudah dan dekat dengan 

keseharian masyarakat local, sedangkan penelitian ketiga merupakan aplikasi dari CORA 

yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Magelang dengan berupaya melakukan intervensi 

program penanggulangan GAKI untuk memperbaiki status GAKI berdasarkan masalah 

kesehatan di Kabupaten Wonogiri. 

Melanjutkan transisi organisasi yang terjadi melalui pergantian nomenklatur organisasi 

diawal tahun 2018 Balai Litbangkes Magelang terus meningkatkan kapasitas SDM 

peneliti dan litkayasa di bidang gizi dengan mendatangkan narasumber yang kompeten 

dalam forum-forum pertemuan ilmiah berkala.  

Pencapaian sasaran strategis tahun 2019 tercapai 125%, melebihi pencapaian kinerja 

organisasi 3 tahun sebelumnya walaupun belum bisa menyamai capaian kinerja tahun 

2015. Secara umum dalam 5 tahun kinerja organisasi Balai Litbangkes Magelang dapat 

memenuhi target tahunan yang dibebankan, adapun bervariasinya capaian kinerja 

organisasi sangat ditentukan oleh capaian publikasi karya tulis ilmiah yang menjadi faktor 

pengungkit pada tiap tahunnya. Berikut capaian kinerja organisasi tahun 2015-2019 : 
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Gambar 3.1. Kinerja Organisasi Tahun 2015-2019 

 

Hasil capaian tiap indikator kinerja utama akan dijelaskan secara terinci : 

1. Indikator : Jumlah Hasil Penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 

merupakan hasil litbang yang menghasilkan Produk/Informasi/Data di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat. 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 upaya kesehatan masyarakat. Data adalah 

laporan hasil penelitian yang menghasilkan data yang berkaitan dengan upaya 

kesehatan masyarakat. 

Berikut analisis capaian indikator hasil penelitian dan pengembangan Balai 

Litbangkes Magelang tahun 2019 dan perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya : 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Litbang di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 

Indikator Target 
Kinerja Realisasi 

% 
Capaian 
Kinerja 

 
Kriteria 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

3 3 100 Sangat Baik 

 

133

100 100
116,7
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Capaian Indikator Kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang 

Upaya Kesehatan Masyarakat dapat terealisasi 100% dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator dapat dilihat pada gambar    

berikut : 

 

      

 

Gambar 3.2. Target dan Realisasi IKK Jumlah Hasil Litbang di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 

 
Antara target yang ditetapkan dengan realisasi sudah sesuai seperti yang 

diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Capaian indikator kinerja jumlah hasil 

penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 

dihasilkan dari satu penelitian yang dilakukan Balai Litbangkes Magelang pada 

tahun 2019.   

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

dihasilkan pada tahun 2019 : 
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Tabel 3.3. Judul Penelitian, Ketua Pelaksana, Output Penelitian Balai Litbangkes 
Magelang Tahun 2019 

No Judul Penelitian  
Ketua 

Pelaksana  

Out Put  

Kinerja  

1) 

 

Pengembangan strategi 
intervensi "keluarga kawal 
baduta" untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
perkembangan anak 

 

Hadi Ashar Model strategi 

intervensi 

2) Intervensi program 
penanggulangan GAKI di 
Kabupaten Wonogiri 

 

Taufiq Hidayat Model strategi 

intervensi 

3) Potensi pangan lokal 

untuk memenuhi 

kebutuhan gizi keluarga 

demi mendukung gerakan 

isi piringku di daerah 

bermasalah stunting 

 

Mohamad 
Samsudin 

Produk Informasi 

 

1) Pengembangan strategi intervensi "keluarga kawal baduta" untuk 

meningkatkan kemampuan perkembangan anak 

Salah satu visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-

2025 di bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat gizi dan kesehatan 

masyarakat, serta tumbuh kembang yang optimal. International Child 

Development Steering Group mengidentifikasi bahwa terdapat empat 

risiko utama masalah perkembangan anak di negara berkembang yaitu 

masalah defisiensi iodium, anemia, stunting dan stimulasi kognitif anak. 

Pemerintah sebetulnya memiliki berbagai program terkait pertumbuhan 

dan perkembangan usia dini, antara lain SDIDTK (Stimulasi Deteksi 

Intervensi Dini Tumbuh Kembang), Posyandu, PMT (Pemberian Makanan 
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Tambahan) namun dari beberapa review penelitian berbagai program 

tersebut mengalami beberapa kendala dalam implementasi sehingga 

belum menghasilkan dampak program yang diinginkan disisi lain 

Pemerintah juga meluncurkan program kesehatan PIS-PK yang 

diharapkan lebih menyentuh keluarga dengan kontak langsung petugas 

kesehatan dengan keluarga. Dengan kondisi ini, terdapat potensi besar 

untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam peningkatan cakupan 

dan kualitas layanan kesehatan pada anak usia dini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model strategi intervensi berbasis 

keluarga (Keluarga Kawal Baduta) menunjukkan perubahan status gizi 

dan perkembangan yang meningkat lebih baik dibandingkan pada 

kelompok kontrol, hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi Keluarga 

Kawal Baduta melalui pendampingan dan stimulasi yang dilakukan oleh 

kader terlatih dapat berkontribusi dalam penurunan stunting. 

Rekomendasi lain yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

bahwa perlu memperhatikan pola makan yang bervariatif untuk memenuhi 

kebutuhan gizi yang cukup dan stimulasi perkembangan secara rutin dan 

terus menerus sesuai tugas perkembangan anak pada kelompok umurnya 

untuk mengoptimalkan perkembangan anak. 

 

2) Intervensi program penanggulangan GAKI di Kabupaten Wonogiri 

Indonesia menghadapi permasalahan masih banyaknya prevalensi gizi 

kurang dan permasalahan gizi lebih juga mulai muncul, serta masalah 

stunting atau pendek pada Balita ditunjukkan dengan angka nasional 37,2 

persen. Keadaan gizi masyarakat juga dapat diketahui dari besarnya 

masalah kekurangan gizi mikro pada kelompok rentan, yaitu Gangguan 

Akibat Kekurangan Iodium, Anemia gizi kurang zat besi, dan KVA. Anemia 

gizi kurang zat besi (AGB) masih dijumpai pada 26,3 persen balita (Studi 

gizi mikro, 2006). Analisis cakupan pemberian suplementasi besi-

folat/tablet tambah darah (Fe3) dan cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) 

menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara cakupan Fe3 

dengan cakupan K4. Riskesdas 2013 membuktikan cakupan pemberian 

>90 tablet tambah darah (Fe3) pada ibu hamil hanya 18 persen. 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 
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dengan kasus yang menonjol berupa permasalahan Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium seperti gondok, hipotiroidisme, dan kretin. 

Berdasarkan laporan program percepatan Wonogiri bebas gondok tahun 

2018 terdapat jumlah penderita gondok 1115 orang dan jumlah penderita 

kretin 191 penderita. Penderita gondok dan kretin tersebut tersebar 25 

kecamatan atau 34 puskesmas. Penderita gondok tersebut 55% terdapat 

di tiga kecamatan yaitu Kismantoro, Purwantoro, dan Slogohimo. Berbagai 

upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi masalah GAKI oleh 

Dinkes Kabupaten Wonogiri. Verifikasi data gondok dan kretin dilakukan 

dari bulan Januari sampai April 2018 dan bahkan bulan Mei masih 

ditemukan kasus baru. Atas dasar Kondisi tersebut perlu model 

penanggulangan defisiensi gizi mikro yang diharapkan dapat membantu 

pemerintah di tingkat lokal untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intervensi program 

penanggulangan GAKI pada penelitian ini memberikan pengaruh terhadap 

status gizi (BB/TBU) responden balita, konsumsi makanan sumber Iodium 

dan protein, dan pengetahuan responden Wanita Usia Subur. UIE (Urinary 

Iodine Excretion ) kelompok intervensi dan kontrol pada kategori lebih dari 

cukup dengan rerata kadar TSH  responden WUS dan balita pada batas 

nilai rujukan.  

 

3) Potensi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga demi 

mendukung gerakan isi piringku di daerah bermasalah stunting 

Stunting masih menjadi masalah kesehatan di sebagian negara 

berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi 

stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan 

menengah lainnya, prevalensinya mencapai 37,2 persen. Pemerintah 

telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diharapkan 

dapat berkontribusi dalam penanganan stunting dalam kerangka 

intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Salah satu upaya 

Pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi anak stunting 

adalah melalui program Isi Piringku, yaitu sebuah gerakan untuk 

mendorong kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu akan pentingnya 

mengatur pola dan porsi makan sesuai kebutuhan anak. Indonesia 
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memiliki banyak pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi program tersebut, Pangan lokal 

merupakan pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai potensi 

dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat termasuk pangan 

tradisional dan khas daerah. Pangan lokal memiliki peranan strategis 

dalam upaya pemantapan ketahanan pangan yang tersedia secara 

spesifik khususnya aspek konsumsi sehingga memudahkan daya terima 

masyarakat. Kearifan lokal sangat penting dipertimbangkan untuk 

memperkuat sistem produksi dan konsumsi pangan yang berdampak bagi 

kehidupan termasuk kasus stunting. Kekayaan makanan tradisional yang 

sudah dikenal masyarakat dapat digunakan untuk mengawal gerakan 

masyarakat untuk mengatasi stunting. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pangan lokal dan kearifan 

lokal bisa dikembangkan untuk mendukung program isi piringku melalui 

pemenuhan gizi anggota keluarga. Modul berisi pesan Gizi Seimbang dan 

Isi Piringku diharapkan bisa membantu petugas dan kader kesehatan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, sikap dan praktik 

yang lebih baik sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak yang 

positif bagi upaya pemenuhan gizi masyarakat dan mengatasi stunting di 

tingkat lokal. 

 

b. Analisis capaian kinerja 2015 – 2019 

Indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 tercapai 100 %. Pencapaian target 

kinerja tersebut sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasil litbang yang 

dihasilkan menyesuaikan dengan jumlah penelitian yang ada. 

 
Tabel 3.4. Perbandingan  Capaian Hasil Penelitian dan Pengembangan dibidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 - 2019 Berdasarkan Penetapan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 
2015 2016 2017 2018 2019 

T C T C T C T C T C 

Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

5 5 5 5 

 

1 

 

1 1 1 3 3 
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Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penelitian dan Pengembangan 
di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 - 2019 Berdasarkan 

Penetapan Kinerja 

 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2019 dengan Rencana Aksi Kegiatan 

2015-2019 

Sesuai Road Map penelitian yang sudah disusun dalam Rencana Aksi 

2015-2019, ada 3 penelitian yang direncanakan dan sudah diajukan proposal 

penelitian untuk dilaksanakan di tahun 2019. 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 2019 dengan beberapa penyesuaian judul penelitian dan pergantian person 

in charge dalam tim penelitian.  

Secara kuantitas capaian indikator kinerja jumlah penelitian dan 

pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 bila 

dibandingkan dengan Rencana Aksi 2015-2019 sudah sesuai, 3 penelitian di tahun 

2019 melengkapi target 15 penelitian dan pengembangan yang diperjanjikan 

selama kurun waktu 5 tahun.  
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d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan 

Faktor pendukung tercapainya output hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 tersebut antara lain : 

1)  Revisi anggaran yang adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan penelitian di lapangan. 

2) Pemeriksaan sampel penelitian yang dilakukan di Laboratorium Biokimia milik 

sendiri yang sudah terakreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN) 

sehingga memudahkan dalam proses analisis dan manajemen penelitian. 

3) Jejaring kerjasama antara Balai Litbangkes Magelang dengan dinas kesehatan 

di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten tempat melakukan penelitian serta 

lembaga lain sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Dalam perjalanan penelitian terdapat beberapa hambatan yang patut menjadi 

perhatian untuk perbaikan kegiatan penelitian kedepan. Hambatan tersebut antara 

lain : 

1) Pelaksanaan 3 penelitian yang mengalami keterlambatan jika dibandingkan 

dengan timeline yang sudah ditentukan hal ini disebabkan oleh prioritas peneliti 

yang diawal tahun fokus pada penelitian riset nasional. 

2) Terdapat kerusakan pada vapotest di laboratorium teknologi pangan yang 

berpengaruh pada analisis.  

3) Terdapat kesulitan untuk menemukan laboratorium penguji untuk analisis zat 

gizi makanan matang pada salah satu penelitian. 

Hambatan tersebut ditindaklanjuti dengan : 

1) Menyesuaikan timeline penelitian dengan mengefektifkan waktu penelitian di 

triwulan II s.d IV. 

2) Memperbaiki alat laboratorium dengan membeli spare part alat dan sebagai 

alternatif jika tetap tidak bisa maka pengujian di laboratorium kantor akan 

dilakukan pengujian di laboratorium eksternal. 

3) Mengganti metode analisis protein dengan analisis DKBM (Daftar Komposisi 

Bahan Makanan).  

4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tiap triwulan, sehingga 

dapat mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi yang 

memungkinkan untuk dilakukan. 
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e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

                         

Ket : 

RAK : Realisasi Anggaran Keluaran 

PAK : Pagu Anggaran Keluaran 

RVK : Realisasi Volume Keluaran 

TVK : Target Volume Keluaran 

 

Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang tercapai 100% apabila dibandingkan 

dengan capaian realisasi anggaran penelitian sebesar 97,55% terdapat efisiensi 

sebesar 2,44 % hal menunjukkan penggunaan anggaran yang sudah efektif dan 

efisien untuk menggunakan sumber dana dalam mencapai output kegiatan yang 

maksimal. 

 

2. Indikator : Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 

yang dimuat pada 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. 

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 

    
1 

 1.072.824.988 / 3 

1.099.733.000 / 3 

X 100 % 

E = 
1 

=    2,44 % 
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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. Kontribusi 

ini diharapkan selain dapat bermanfaat dalam memperluas khasanah ilmu juga 

dipergunakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan 

penanggulangan masalah kesehatan. 

Pada Tahun 2019 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. 

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan 

Pencapaian publikasi melebihi target 100 persen. Realisasi 9 publikasi artikel 

ilmiah dari 6 target publikasi dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja  Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balai   Litbangkes 

Magelang Tahun 2019 

Indikator Target 
Kinerja 

Realisasi 
% Capaian 

Kinerja 
 

Kriteria 
Jumlah publikasi karya 
tulis ilmiah di bidang 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat yang dimuat 
pada media cetak dan 
atau elektronik nasional 
dan internasional 

6 9 150 

 
 

 
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. Pada tahun 2019 capaian sebanyak 9 

publikasi dengan rincian 1 publikasi di jurnal internasional (Pakistan Journal of 

                 Indeks Capaian IKK = Realisasi   x 100% 

                                                     Target 

                                                  = 9/6 x 100% 

                                                  = 150%                
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Nutrition) dan 8 di jurnal nasional (Jurnal Media Gizi Mikro Indonesia, Health 

Science JournaI of Indonesia, Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Indonesia dan 

Buletin Penelitian Kesehatan). 

Perbandingan target dan capaian indikator dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 3.4. Target dan Realisasi IKK Publikasi Artikel Ilmiah Tahun 2019 

 

 

Tabel 3.6. Judul Artikel Ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang 
dipublikasikan  dalam Jurnal Nasional dan Internasional Tahun 2019 

No. Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 

 

1 In Vitro Iodine Absorption 

Evaluation of Fortified Modified 

Cassava Flour (Mocaf) 

Sri Supadmi Pakistan Journal of Nutrition 

Tahun 2019, Vol. 18 (6): 

524-529 

2 Perbedaan Fungsi Tiroid dan 

Kognitif Siswa Sekolah Dasar 

dengan Stunting di Daerah Replete 

dan Non Replete GAKI 

Slamet Riyanto Media Gizi Mikro Indonesia, 

Vol 10 No 2, Juni 2019 

3 Karakteristik Sosial Keluarga, 

Fungsi Tiroid dan Resiko Anemia 

pada Balita di Daerah Replete 

GAKI 

Yusi Dwi 

Nurcahyani 

Media Gizi Mikro Indonesia, 

Vol 11 No 1, Desember 

2019 

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, 

dan Praktik Wanita Usia Subur 

Asih Setyani Media Gizi Mikro Indonesia, 

Vol 11 No 1, Desember 

2019 
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tentang Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium 

5 Hubungan Indikator Status Iodium 

dengan Fungsi Tiroid di Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Purworejo, 

dan Kota Bukit Tinggi  

Suryati 

Kumorowulan 

Media Gizi Mikro Indonesia, 

Vol 11 No 1, Desember 

2019 

6 Hubungan Pengetahuan Makanan 

Sumber Zat Besi dengan Status 

Anemia Pada Ibu Hamil 

Noviati Fuada Media Gizi Mikro Indonesia, 

Vol 11 No 1, Desember 

2019 

7 Increasing Serum MiR-124-3p 

expression is Associaated with 

High Survival Rate of Rectal 

Cancer Patient after Neoadjuvant 

Chemoradiotherapy 

Sri Nuryani Health Science Journal of 

Indonesia (HSJI) Vol. 11 No. 

Desember 2019 

8 Hubungan Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

dengan Pemilihan Fasilitas 

Persalinan di Indonesia 

Hadi Ashar Jurnal Kesehatan dan 

Kedokteran Indonesia 

Vol.11 No 1, Desember 

2019 

9 Efek Hipokolesterolemik Tepung 

Pisang Uter (Musa paradisiaca 

Linn) 

Hastin Dyah 

Kusumawardani 

Buletin Penelitian 

Kesehatan Vol. 47 No 4, 

Desember 2019 
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b. Analisis capaian kinerja 2015 – 2019 

Capaian kinerja publikasi ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 

yang dimuat pada media cetak dan elektronik nasional dan atau internasional pada 

tahun 2015 – 2019 menunjukkan capaian yang bervariasi, secara keseluruhan 

dalam 5 tahun meskipun ada penurunan capaian di dalam beberapa tahun namun 

dari tahun 2015 s.d tahun 2019 keluaran tetap tercapai sesuai target minimal. 

 

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Publikasi Tahun 2015-2019 Berdasarkan Perjanjian Kinerja 

 

Pencapaian yang bervariasi dikarenakan target kinerja yang ditetapkan 

tidak sama setiap tahunnya karena target tersebut merupakan target yang sudah 

ditetapkan dari Pusat Ampuan dengan mempertimbangkan pengalaman dan 

kemampuan satker ampuan dalam mencapainya. Disamping itu capaian 

publikasi juga sangat tergantung pada keberadaan jurnal internal yang telah 

terakreditasi sebagai media publikasi sekaligus pengungkit utama capaian 

publikasi.  

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

2015 2016 2017 2018 2019 

T R % T R % T R % T R % T R % 

Jumlah publikasi 
karya tulis ilmiah di 
bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat yang 
dimuat pada media 
cetak dan atau  
elektronik nasional 
dan internasional 
 

3 5 166 6 6 100 
 

6 
 

 
6 
 

100 
 

6 
 

 
8 
 

133,4 
 

6 
 

 
9 
 

150 

Ket : T  = Target 
         R = Realisasi 
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Perbandingan target dan capaian publikasi karya tulis ilmiah lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 3.5. Perbandingan persentase (%) Publikasi Karya Tulis Ilmiah Pada Jurnal 

Terakreditasi Tahun 2015 – 2019 
 

c. Perbandingan Antara Capaian Indikator 2019 dengan Rencana Aksi Kegiatan  

       2015-2019 

Capaian Indikator kinerja Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan Rencana 

Aksi 2015-2019 melebihi target. Pada Rencana Aksi tahun 2019 ditargetkan 6 

publikasi artikel dan terealisasi 9 publikasi artikel, hal ini tidak terlepas dari 

keberadaan jurnal internal terakreditasi yang menjadi faktor pengungkit melalui 

kontribusinya dalam memuat artikel-artikel yang ditulis oleh peneliti Balai 

Litbangkes Magelang. 

d. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Pencapaian Target 

Faktor pendukung yang dapat menjadi pengungkit output publikasi di bidang 

Upaya Kesehatan Masyarakat : 

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) Penentuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah mengikutsertakan 

publikasi sebagai target masing-masing peneliti sehingga menjadi motivasi 

tersendiri bagi para peneliti. 
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d) Workshop yang meningkatkan kompetensi peneliti sehingga secara tidak 

langsung mendukung tercapainya output publikasi seperti workshop 

penulisan artikel ilmiah dan workshop analisis data survey. 

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) Terdapat kebijakan dari jurnal eksternal untuk memprioritaskan artikel dari 

internal sehingga di tahun terakhir beberapa artikel yang telah submit di jurnal 

eksternal tidak terbit. 

d) Beberapa peneliti lebih memprioritaskan materi publikasi bagi presentasi oral 

di seminar internasional sebagai bagian dari HKM Peneliti. 

 Tindak lanjut dari hambatan tersebut dengan : 

a) Call for paper sejak awal tahun guna memenuhi stok artikel 

b) Aktif berkomunikasi dengan reviewer eksternal dan memiliki reviewer 

internal sebagai alternatif untuk mempercepat proses. 

c) Memaksimalkan jurnal internal yang telah terakreditasi untuk memenuhi 

target capaian publikasi. 

d) Adanya roadmap penulisan artikel yang membagi habis tanggung jawab 

penulisan artikel secara merata kepada seluruh peneliti. 

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 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat yang tercapai lebih dari 100% apabila dibandingkan 

realisasi anggaran publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat sebesar 93,4 % dari total anggaran per 31 desember 2019  

menunjukkan penggunaan anggaran yang sudah efektif dan efisien untuk 

menggunakan sumber dana dalam mencapai output kinerja terdapat efisiensi 

sejumlah 37,71 %. 

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDING DENGAN 

ORGANISASI/INSTANSI LAIN YANG SEKELAS 

 

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 2019 dibandingkan dengan 

instansi lain yang sekelas di lingkungan Badan Litbangkes menunjukkan bahwa secara 

umum kinerja Balai Litbangkes Magelang masih melebihi capain kinerja yang diperoleh 

Balai Litbangkes Banjarnegara namun jika dibandingkan Balai Litbangkes Donggala 

capaian kinerja keduanya masih lebih rendah. Jika dianalisis secara mendalam 

perbandingan capaian kinerja antar Balai Kelas I inipun masih belum setara karena 

target kinerja baik penelitian maupun publikasi ilmiah yang dimiliki oleh Balai Litbangkes 

Donggala lebih rendah jika dibandingkan dengan Balai Litbangkes Magelang maupun 

1 
336.215.606 / 9 

359.895.000 / 6 

X 100 % 

E = 
1 

= 37,71 % 



  

28 

Banjarnegara hal ini tidak terlepas belum diberlakukannya standarisasi target kinerja 

antar Balai Kelas I. 

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Organisasi sekelas 

Indikator 
Kinerja 

Balai Litbangkes 
Magelang 

 Balai Litbangkes 
Banjarnegara 

 Balai Litbangkes 
Donggala 

 

 Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Hasil 
Litbangkes 

3 3 100 3 3 100 1 1 100 

Publikasi 
Ilmiah 

6 9 150 6 8 133,4 4 8 200 

Kinerja 
Organisasi 

  125   116,7   150 

 
Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Balai Litbangkes Magelang sebagai 

pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yang ditandai dengan 

meningkatnya target publikasi ilmiah dengan masuknya rekomendasi kebijakan sebagai 

target yang diturunkan sampai level satuan kerja namun disisi lain juga terdapat variasi 

output publikasi dengan masuknya buku yang tentunya menambah potensi capaian 

kinerja.   

C. KINERJA LAINNYA 

Selain capaian dua indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 

capaian lain yang ikut menyumbang capaian Indikator Kinerja Kegiatan Puslitbang 

Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai pusat pengampu yakni berupa Rekomendasi 

Kebijakan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 3. 9. Hasil Kajian dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Upaya Kesehatan 
Masyarakat Tahun 2019 

No Judul Rekomendasi Kebijakan Nama Peneliti Satker 

1 Perlukah penurunan kadar 

iodium dalam garam di daerah 

excess iodium 

Ina Kusrini Balai Litbangkes 

Magelang 

2 Memastikan kecukupan iodium 

ibu menyusui untuk 

mengoptimalkan perkembangan 

bayi pada masa emasnya 

Lenny Latifah Balai Litbangkes 

Magelang 
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Selain rekomendasi kebijakan, terdapat kinerja lainnya yang menjadi capaian tersendiri 

bagi organisasi dengan proses cetak ulang 1 buku dengan tema gizi mikro dengan 

beberapa penyegaran secara layout dengan judul “Modul Stimulasi Kognitif Berbasis 

Pengasuhan Pada Anak-Anak di Daerah Endemik Gangguan Akibat Kekurangan Iodium” 

dan 1 buku edisi revisi dengan judul “Indikator Laboratorium Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium dan fungsi tiroid” 

                              

          Gambar 3.6. Capaian penerbitan buku tahun 2019 

D. REALISASI ANGGARAN 

Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2019 untuk semua jenis belanja 

sebesar Rp. 9.893.465.244,- atau mencapai 95,33 % dari total pagu anggaran Balai 

Litbangkes Magelang tahun 2019 sebesar Rp.10.377.735.000,-. Realisasi tersebut 

meningkat 3,45 % dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan DIPA dalam 

kurun waktu tahun 2015 - 2019 disajikan pada tabel dan grafik berikut : 

 

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Balai Litbangkes Magelang Magelang Tahun 2015 - 2019 

Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

2015 12.231.282.000 8.468.974.183 69,39 

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 
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Gambar 3.7. Realisasi Penyerapan DIPA Balai Litbangkes Magelang Tahun 2015 - 2019 

 

Realisasi anggaran Balai Litbangkes Magelang dalam kurun waktu empat tahun 

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

peningkatan penyerapan anggaran pada tahun 2019 sekaligus menjadi tahun dengan 

penyerapan anggaran tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan 

semakin baiknya proses perencanaan kegiatan yang 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 2019 revisi 

DIPA dilakukan dalam rangka administratif terkait perubahan nomenklatur satuan kerja, 

melakukan antisipasi kekurangan belanja pegawai di akhir tahun, melakukan update 

halaman III DIPA, serta penyamaan data di akhir tahun. 

Rincian revisi POK dan DIPA dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.11. Revisi Anggaran Balai Litbangkes Magelang TA 2019 

No Revisi Uraian Tanggal 

1 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 
mendukung capaian kinerja 

21 Februari 2019 

2 Revisi DIPA Perubahan Nomenklatur Satker dari Balai 

GAKI menjadi Balai Litbangkes Magelang 

15 April 2019 

69,39

91,33 92,26 91,88 95,33
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No Revisi Uraian Tanggal 

3 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

18 April 2019 

4 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

5 Juli 2019 

5 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

12 Agustus 2019 

6 Revisi DIPA Pergesaran anggaran untuk menambah 

alokasi gaji pada output layanan 

perkantoran 

7 Oktober 2019 

7 Revisi POK Pergesaran anggaran didalam output untuk 

mendukung capaian kinerja 

1 November 2019 

8 Revisi DIPA Revisi Halaman III DIPA 27 November 
2019 

9 Revisi DIPA Penyamaan Data Akhir tahun 2019 23 Desember 
2019 

 

 
 
 

Tabel 3.12. Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan 

 
 
 
 
 

Sasaran Indikator T C 
Pagu 

Realisasi 
Awal Akhir 

Meningkatnya 
Penelitian dan 
Pengembanga
n di Bidang 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat  

Jumlah Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

3 3 

 
10.223.230.000 

 
10.377.735.000 

 
9.893.465.244 

Jumlah Publikasi 
Karya Tulis Ilmiah di 
Bidang Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat yang 
dimuat dimedia cetak 
dan atau elektronik 
nasional dan 
internasional  

6 9 
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Tabel 3.13. 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 Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat  

Jumlah Publikasi Karya 
Tulis Ilmiah di Bidang 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat yang dimuat 
dimedia cetak dan atau 
elektronik nasional dan 
internasional 

6 publikasi 359.895.000 9 publikasi     336.215.402 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan di 
Bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

3 hasil 
penelitian 

1.099.733.000 3 hasil 
penelitian 

  1.072.824.988 

Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

1 layanan 820.820.000 1 layanan     759.697.200 

Layanan Dukungan 
Manajemen 

1 layanan 1.786.834.000 1 layanan   1.676.706.219 

Layanan Perkantoran 1 layanan 6.310.453.000 1 layanan   6.048.021.435 
Total   10.377.735.000  9.893.465.244 

 

 

Tabel 3.14. Sandingan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 
 

Sasaran Indikator % Capaian 
Kinerja 

% Realisasi anggaran 

terhadap pagu 

Awal Akhir Pasca 

Efisiensi 

Meningkat 
nya 
Penelitian 
dan 
Pengemban
gan di 
bidang 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat  

Jumlah Hasil Penelitian 
dan Pengembangan di 
Bidang Upaya Kesehatan 
Masyarakat  

100 

96,77 95,33 - Jumlah Publikasi Karya 
Tulis Ilmiah di Bidang 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat yang dimuat 
dimedia cetak dan atau 
elektronik nasional dan 
internasional 

 

 

150 
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E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Keberadaan suatu organisasi tidak bisa terlepas dari faktor Sumber Daya Manusia 

(SDM) sebagai aktor penggerak sekaligus katalisator bagi pencapaian tujuan 

organisasi. SDM yang profesional dan berkompeten di core bussines nya secara 

langsung akan membawa pengaruh positif bagi citra organisasi di mata pemangku 

kepentingan yang ada. Secara umum Balai Litbangkes Magelang sebagai institusi 

dengan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan 

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

golongan dan jabatan.  

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019 pegawai Balai Litbangkes 

berjumlah 89 orang dengan komposisi 66 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 45 orang atau 51% dari 

total pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 44 orang atau 49%. 

Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang tahun 2019 disajikan dalam gambar 

berikut : 

 

 

Gambar 3.8. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2019 Berdasarkan 
Jenis Kelamin 

49%51%

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan
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2) SDM Balai Litbangkes Magelang Menurut Tingkat Pendidikan 

Tantangan permasalahan kesehatan yang kompleks memerlukan kesiapan SDM 

Penelitian yang profesional dan multidisiplin, seiring dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan para pegawainya. Berikut rincian 

pegawai menurut tingkat pendidikannya : 

 

Tabel 3.15. Sumber Daya Manusia Balai Litbangkes Magelang Tahun 2019 Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Magelang Tahun 2019 Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

 

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 36 40 

5 S2 19 21 

6 S3 4 5 

 Jumlah 89 100 
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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 36 orang (40%) diikuti SLTA 20 orang 

(23%) S2 sebanyak 19 orang (21%), Jenjang D3 sebanyak 8 orang (9%) , S3 4 

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

Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM terus dilakukan tiap tahun 

melalui tugas belajar dan ijin belajar. Tahun 2019 ada 3 pegawai yang masih dalam 

proses tugas belajar, terdiri dari 2 orang jenjang S2 dan 1 orang jenjang S3. Ijin 

belajar sebanyak 4 orang pada jenjang S2. Pegawai yang menyelesaikan tugas 

belajar pada tahun 2019 sebanyak 2 orang pada jenjang S2 dan 1 orang 

menyelesaikan ijin belajar pada jenjang S1 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 2019 Berdasarkan 
Tingkat Golongan Jabatan 
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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 : 

Tabel 3.16. Kondisi Pegawai di Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jabatan 
Tahun 2019 

No Jabatan Jumlah % 

1 Struktural 5 8 

2 Fungsional Peneliti 26 41 

3 Fungsional Litkayasa 16 25 

4 Fungsional Statistisi 1 1 

5 Fungsional Pranata Humas 1 1 

6 Fungsional Pustakawan 1 1 

7 Fungsional Umum 15 23 

  Jumlah 66 100 

  

 

 

Gambar 3.11. SDM Balai Litbangkes Magelang Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2019 

  
             

  Proporsi jabatan yang diduduki paling banyak adalah fungsional peneliti sebesar 

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

Struktural
8%

Peneliti
41%

Litkayasa
25%

Statistisi
1%

Pranata Humas
1%

Pustakawan
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Fungsional 
Umum
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menunjukan bahwa secara spesifik SDM yang dimiliki sudah sesuai dengan bidang 

tugas yang diemban sebagai lembaga penelitian dan 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 2019 

 

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 13 orang diikuti oleh jenjang Peneliti Muda sejumlah 

11 orang dan Peneliti Madya sejumlah 2 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. Jika mengacu kepada peta jabatan yang tersedia, pada tahun 2019 Balai 

Litbangkes Magelang masih memiliki kekurangan 3 orang Peneliti Utama, 7 orang 

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

memiliki prospek yang cukup baik dan Balai Litbangkes Mageleng 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 2019 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 5 orang, teknisi terampil sejumlah 2 orang. 
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F. SUMBER DAYA SARANA PRASARANA 

Sebagai lembaga litbang keberadaan sumber daya sarana dan prasarana penting untuk 

menunjang proses kegiatan penelitian. Sarana tersebut seperti gedung perkantoran, 

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

akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. 

Perencanaan kebutuhan barang tersebut dituangkan dalam Road Map Barang Milik Negara 

yang dibuat selama 5 tahunan. 

Sarana dan prasarana tersebut terangkum dalam laporan Barang Milik Negara dengan 

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

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

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

Tabel 3.17. Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember  2019 

 Akun Neraca Nilai Dalam Rupiah 
Kode Uraian  
117111 Barang Konsumsi 61.211.025 
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 827.800 
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 
117131 Bahan Baku 0 
117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 0 
117199 Persediaan Lainnya 85.690.360 
131111 Tanah 7.267.050.000 
132111 Peralatan dan Mesin 11.532.393.311 
133111 Gedung dan Bangunan 6.235.923.500 
134112 Irigasi 1.024.078.000 
134113 Jaringan 303.029.280 
135121 Aset Tetap Lainnya 303.029.280 
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (8.476.127.518) 
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (376.401.037) 
137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (88.489.055) 
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (12.396.907) 
162151 Software 163.800.000 
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi 

pemerintahan 
575.056.980 

169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak 
digunakan dalam operasi 

(566.784.055) 

169315 Akumulasi Amortisasi Software (163.800.000) 
 JUMLAH 17.696.632.044 

 
Berdasarkan laporan posisi Barang Milik Negara di neraca pada tahun 2019, sarana dan 

prasarana Balai Litbangkes Magelang memiliki nilai sebesar Rp. 17.696.632.044,- 
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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 2019 sesuai dengan keunggulan Balai Litbangkes Magelang dalam 

bidang gizi, salah satu hasil penelitian berhasil menciptakan produk informasi berupa 

buku menu yang dapat memperkuat implementasi program “isi piringku” ditingkat lokal. 

Pangan lokal memiliki peranan strategis dalam upaya pemantapan ketahanan pangan 

yang tersedia secara spesifik khususnya aspek konsumsi sehingga memudahkan daya 

terima masyarakat. Kearifan lokal sangat penting dipertimbangkan untuk memperkuat 

sistem produksi dan konsumsi pangan yang berdampak bagi kehidupan termasuk kasus 

stunting. Kekayaan makanan tradisional yang sudah dikenal masyarakat dapat 

digunakan untuk mengawal gerakan masyarakat untuk mengatasi stunting. 
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Gambar 3.14. Buku Menu Isi Piringku Pangan Lokal Wonosobo 
 

Pada tahun ini juga Balai Litbangkes Magelang berhasil mendaftarkan film dokumenter 

tentang kretin sebagai salah satu hak cipta yang memiliki kekayaan intelektual. Film 

Dokumenter “kretinisme” merupan film pendek kisah nyata dari dua orang pasien 

penderita kretin (salah satu spektrum terparah dari Gangguan Akibat Kekurangan 

Iodium). Film dokumenter ini merupakan sebuah upaya untuk untuk mengedukasi 

masyarakat umum tentang Gangguan Akibat Kekurangan Iodium yang secara langsung 

berhubungan dengan penurunan kualitas SDM sekaligus bagian penting dari media 

publikasi untuk meningkatkan awareness terhadap dampak buruk dari Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium. 

 

Gambar 3.15. Film Dokumenter “Kretinisme” 
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Gambar 3.16. Surat Pencatatan Cipta dari Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM 

 

H. PENGHARGAAN DI TAHUN 2019 

Selain pencapaian kinerja yang melebihi sesuai target, Balai Litbangkes Magelang 

juga mendapat beberapa penghargaan di tahun 2019, antara lain : 

1) Peringkat 3 Penghargaan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) bagi 

kategori Kantor Daerah; 

2) Peringkat Harapan III Penghargaan Lomba Publikasi Kesehatan Tahun 2019 Kategori 

Terbitan Berkala (IODIKES) di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

3) Berhasil mempertahankan akreditasi laboratorium ISO 17025:2017  

4) Berhasil mempertahankan akreditasi Jurnal Media Gizi Mikro Indonesia terindeks SINTA 

(Ristekdikti) dengan peringkat SINTA 2. 
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Gambar 3.17. Penyerahan Penghargaan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat 
(BERHIAS) tahun 2019 

 

 

 

Gambar 3.18 Piagam Penghargaan Penghargaan Gerakan Kantor 
Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) tahun 2019 
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Gambar 3.19. Penyerahan Penghargaan Lomba Publikasi Kesehatan Tahun 2019 Kategori Terbitan 
Berkala (IODIKES) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

 

                                                                                        

 
Gambar 3.20 Penghargaan Lomba Publikasi Kesehatan Tahun 2019 Kategori Terbitan Berkala 

(IODIKES) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 
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Gambar 3.21. Pemberitahuan hasil akreditasi laboratorium ISO 17025:2017 
 

 

 
 
 

Gambar 3.22. Sertifikat akreditasi Jurnal Media Gizi Mikro Indonesia 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang Tahun 2019 

merupakan gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk evaluasi dan 

analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan selama tahun 2019. Dalam rencana kinerja tahun 2019 ditetapkan sebanyak 

1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran 

strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan 

capaian: (i) indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan 

masyarakat  mencapai 100%; dan (ii) indikator kinerja publikasi karya tulis ilmiah di bidang 

upaya kesehatan masyarakat  yang dimuat pada media cetak dan atau elektronik elektronik 

nasional dan internasional mencapai 150 %.  

 

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.  

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 para peneliti untuk melakukan submit publikasi di akhir tahun sebelumnya 

atau di triwulan I tahun berjalan sehingga target publikasi dapat terpenuhi. 

4. 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. 

5. Melakukan lelang Pra-DIPA terhadap pengadaan reagen import yang biasanya 

memerlukan waktu indent sehingga pada tahun berjalan sudah dapat digunakan. 
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6. Mendorong pengambil kebijakan dan para peneliti untuk dapat mengorganisir waktu dan 

sumber daya terkait pelaksanaan penelitian riset nasional dan bidang yang biasanya 

berjalan bersamaan. 

7. Monitoring alat laboratorium secara berkala disertai penyediaan anggaran 

pemeliharaan alat laboratorium sehingga dapat mengantisipasi kerusakan alat 

laboratorium yang berpotensi menghambat jalannya penelitian. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN : 

 

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2019 

2. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2019 
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