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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat 

Rahmat dan karunia-NYA Rencana Aksi Kegiatan (RAK) LPFK Banjarbaru Tahun 

2020 – 2024 telah disusun secara tepat waktu untuk memberikan gambaran nyata 

mengenai berbagai rencana kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif ataupun dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta 

ekonomisnya. 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini sebagai bentuk penjabaran dari rencana 

strategis Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru dan Rencana 

Kerja Tahunan (RKT) serta searah dengan kebijakan rencana strategis dari 

Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. 

Rencana aksi kegiatan Loka Pengaman Fasilitas Kesehatan Banjarbaru ini 

disusun agar dapat memberi gambaran arah dan prioritas strategis serta strategi apa 

yang dinilai tepat dengan kondisi dan situasi LPFK Banjarbaru dalam memenuhi 

harapan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebagai stake holder inti dan para stake holder 

lainnya, upaya-upaya apa yang akan dilakukan LPFK Banjarbaru untuk mencapai 

kinerja yang prima, kompetensi inti yang akan dibangun terkait strategis LPFK 

Banjarbaru. 

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang memberikan kontribusi 

dan peran aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) LPFK Banjarbaru 

tahun 2021. Kami menyadari bahwa RAK ini masih jauh dari sempurna , namun 

demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan 

yang ada secara berkelanjutan. Semoga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) LPFK 

Banjarbaru periode 2021 bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan 

untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi agar LPFK Banjarbaru lebih baik.  

 

  

 

 

Banjarbaru, 31 Desember 2020 

Kepala 

 

 

 

Yuni Irmawati, SKM., MA. 

NIP. 197806222002122001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan nasional khususnya dibidang kesehatan tentunya menuntut 

terciptanya suatu sistem manajemen yang terpadu, komprehensif dan 

berkesinambungan antar sistem dan komponen yang ada dilingkungan 

kementerian Kesehatan dalam memberikan kontribusi yang optimal demi 

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Setiap institusi yang merupakan sub 

sistem di Kementerian Kesehatan juga membutuhkan pengelolaan administrasi 

dan manajemen yang tepat terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat 

bersinergi dengan sub sistem lainnya dalam menggerakkan roda pembangunan 

dibidang Kesehatan sebagaimana yang diharapkan. 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap institusi pastinya 

ditemukan masalah dan kendala di samping peluang dan tantangan seiring 

perkembangan situasi dan kondisi yang terus bergerak dan berubah, karena itu 

setiap institusi Kesehatan membutuhkan suatu perencanaan strategis. Loka 

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru sebagai salah satu UPT vertikal 

dilingkungan Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan 

RI dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengamanan fasilitas 

Kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan melalui 

pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah dan swasta.  

Adapun tugas dan fungsi LPFK Banjarbaru dijabarkan dalam rencana 

strategi bisnis LPFK Banjarbaru periode 2020-2024 yang mana penyusunannya 

mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis Kementerian Kesehatan tahun 2020-

2024. Dalam mencapai tujuan yang besar  dari suatu organisasi perlu menyusun 

rencana kerja jangka pendek berupa rencana kerja tahunan yang selanjutnya 

diperinci  atau dijabarkan dalam sebuah rencana aksi kegiatan disetiap tahun 

anggarannya.  

Dalam pengeloalaan dan pengembangan upaya strategis seyogyanya juga 

membutuhkan suatu perencanaan strategis yang mengacu pada Rencana 
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Strategis Bisnis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi 

LPFK Banjarbaru merupakan implementasi dari rencana strategis bisnis, yang 

dapat mengantisipasi segala tantangan, ancaman maupun peluang yang ada 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan melalui pelaksanaan program-program. 

Rencana aksi kegiatan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru 

ini disusun agar dapat memberi gambaran arah dan prioritas strategis serta 

strategi apa yang dinilai tepat dengan kondisi dan situasi LPFK Banjarbaru 

dalam memenuhi harapan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai 

stakeholder inti dan untuk mencapai kinerja yang prima serta kompetensi inti 

yang akan dibangun untuk pencapaian sasaran strategis LPFK Banjarbaru. 

Selain itu dapat menyiapkan hal-hal yang akan dilakukan pencapaian 

target kinerja LPFK Banjarbaru, identifikasi resiko kerja yang bisa terjadi serta 

rencana pengendaliannya dan penjabaran program kerja strategis terkait 

pencapaian target kinerja yang diharapkan lima tahun kedepan. Rencana aksi 

kegiatan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran kementerian/Lembaga (RKA-KL) LPFK Banjarbaru tahun 2020-2024. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

  Penyusunan rencana aksi kegiatan (RAK) LPFK Banjarbaru 2021 

mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 

Maksud : 

1. Untuk menjabarkan rencana strategis dalam jangka Panjang (2020-2024) 

dan Rencana Kerja Tahunan. 

2. Untuk membangun kesepakatan, kesepahaman dan komitmen antar lini 

di LPFK Banjarbaru dalam mencapai target selama lima tahun yang 

selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan 

penetapan kinerja LPFK Banjarbaru. 

3. Untuk memberikan arah kebijakan dan tuntunan pelaksanaan kegiatan 

yang telah ditetapkan selama satu tahun. 

Tujuan : 
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1. Sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh pihak dalam upaya 

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapja) LPFK 

Banjarbaru. 

2. Memberikan panduan dan acuan dalam manajemen di bidang sumber 

daya dan pelayanan fasilitas Kesehatan dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

3. Memberikan informasi mengenai kontribusi LPFK Banjarbaru dan 

evaluasi untuk merealisasikan Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024.  

4. Memberikan dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja kegiatan di 

bidang sumber daya dan pelayanan fasilitas Kesehatan. 

 

C. Ruang Lingkup  

  

 RAK LPFK Banjarbaru 2020-2024 memiliki ruang lingkup : 

1. Inventarisasi perencanaan kegiatan di lingkungan LPFK Banjarbaru 

mengacu pada Rencana Strategi Bisnis LPFK Banjarbaru 2020-2024. 

2. Perkembangan kegiatan yang dikelola oleh LPFK Banjarbaru. 

3. Capaian kegiatan yang direncanakan oleh LPFK Banjarbaru. 

4. Sumber daya dan sarana prasarana di LPFK Banjarbaru. 

5. Monitoring dan evaluasi LPFK Banjarbaru. 

 

D. Landasan Penyusunan 

 

  RAK LPFK Banjarbaru direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan 

dan di evaluasi dengan landasan – landasan sebagai berikut : 

1. Landasan Ideal : Pancasila  

 Pancasila sebagai landasan ideal dari sistem masyarakat, menyebutkan 

adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai 

pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi 

dengan negara dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan Yang 

Maha Esa. Dalam hal ini, Program LPFK Banjarbaru merupakan salah satu 
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upaya pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesehatan dan 

kesejahteraan manusia. 

 

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 

 UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan 

berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai. 

Dalam hal ini, Program LPFK Banjarbaru ditujukan untuk mendukung 

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi 

 

3. Landasan operasional : semua peraturan mulai dari UU s/d Keputusan 

Menteri Kesehatan, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. 

e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

f. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

g. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

h. Peraturan Menkes RI No. 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis BidangPengamanan Fasilitas Kesehatan. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

  Rencana Aksi Kegiatan LPFK Banjarbaru ditulis dengan sistematika 

sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

BAB III ANALISIS SITUASI 

BAB IV RENCANA KEGIATAN 2020-2024 

BAB V MONITORING DAN EVALUASI 

BAB VI PENUTUP 

LAMPIRAN 

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN LPFK BANJARBARU 2020-2024
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BAB II  

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

A. VISI dan MISI 

 

  Dalam upaya meraih tujuan utama dari LPFK Banjarbaru, maka 

dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai yang akan menjadi 

pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Visi ditetapkan untuk 

menentukan cita-cita yang hendak dicapai pada kurun waktu lima tahunan. Misi 

disusun untuk mendeskripsikan bentuk upaya yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai visi pada kurun waktu tersebut. Sedangkan Tata nilai dirumuskan 

untuk memberikan gambaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh anggota organisasi saat berinteraksi dengan stakeholders inti 

dalam merealisasikan visi LPFK Banjarbaru. Adapun Visi, Misi, dan Tata Nilai 

dari LPFK Banjaarbaru adalah sebagai berikut: 

VISI : 

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan 

unggul dalam layanan dan kinerja”. 

MISI : 

a. Menyediakan mutu layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang andal 

bagi masyarakat dan pemerintah. 

b. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam 

bidang layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana 

prasarana dan alat kesehatan. 

c. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan 

saling mendukung. 
d. Pengembangan usaha dengan tolok ukur pada peningkatan mutu layanan 

melalui optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan 

pengembangan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan 

pelanggan, masyarakat dan mitra kerja. 



10 
 

e. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja 

masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 
f. Mewujudkan tata kelola intitusi yang transparan dan akuntabel. 

Nilai-nilai LPFK Banjarbaru yang dijadikan pedoman dalam bekerja adalah : 

1. Responsif 

 Pegawai LPFK Banjarbaru mempunyai kesadaran akan tugas yang 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam 

menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dengan cepat dan kepahaman 

makna tanggungjawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya. 

2. Aktual  

 Pegawai LPFK Banjarbaru mengikuti perkembangan teknologi 

terbarukan dan informasi sehingga selalu update dengan hal-hal baru yang 

sedang berkembang dimasyarakat untuk menunjang pekerjaan. 

3. Komitmen 

 Pegawai LPFK Banjarbaru membuat perjanjian (keterikatan), baik 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam 

tindakan/ perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela untuk 

kepentingan dan pengembangan organisasi. 

4. Akurat 

 Pegawai LPFK Banjarbaru bekerja dan memberikan setiap informasi 

yang benar berdasarkan bukti bukti fakta yang memadai, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Tanggung Jawab 

 Pegawai LPFK Banjarbaru bertanggung jawab atas semua kegiatan dan 

keputusan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kesadaran akan 

kewajibannya sebagai aparatur sipil Negara. 
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B. ARAH PENGEMBANGAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

1. Tantangan Strategis 

 Selajan dengan perkembangan LPFK Banjarbaru,terdapat isu-isu 

strategis yang akan dihadapi, dimana jika tidak di antisipasi akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, namun jika tidak 

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk pencapaian visi dan misi 

dalam jangka Panjang. 

 Analisa yang dilakukan terhadap isu-isu strategis diperoleh baik berasal 

dari analisis internal berupa identifikasi permasalahaan terkait mutu 

kelembagaan/organisasi maupun analisis ekternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka 

disimpulkan sejumlah tantangan strategis yang tengah dan akan 

menentukan pencapaian visi LPFK Banjarbaru dan reaalisasi misi LPFK 

Banjarbaru, disamping itu juga memperhatikan harapan dan kekhawatiran 

stakeholder yang telah dipaparkan diatas. 

 

  Adapun tantangan strategis LPFK Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

1. Sebaran cakupan wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis 

beberapa fasyankes yang cukup sulit dijangkau. 

2. Pesatnya peningkatan permintaan pelayanan pengujian dan kalibrasi. 

3. Tuntutan akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi. 

4. Tidak adanya institusi perguruan tinggi yang sesuai di wilayah 

Kalimantan Selatan untuk pemenuhan kualifikasi Pendidikan lanjutan 

bagi personil teknis laboratorium. 

5. Keterbatasan jumlah dan minimnya kompetensi SDM. 

6. Keterbatasan peralatan standar untuk pemenuhan cakupan 

kemampuan layanan sesuai permenkes 54/2015. 

7. Tidak optimalnya anggaran pengujian dan kalibrasi di fasyankes. 

8. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. 
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2. Analisis SWOT 

 Dalam dokumen rencana Aksi ini, analisis SWOT dianggap penting 

dilakukan sebagai salah satu dasar untuk menentukan arah dan prioritas 

strategis  dimasa yang akan datang karena masih lemahnya maturitas tata 

Kelola organisasi di Loka Pengamanan Fasilitas (LPFK) Banjarbaru. 

 

Tabel 2. 1 Faktor-faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR KEKUATAN  FAKTOR KELEMAHAN 

Dukungan peraturan pemerintah terkait 

pentingnya pengujian dan kalibrasi sarana, 

prasarana dan peralatan kesehatan 

Status kelembagaan belum meningkat 

Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian dan 

kalibrasi pemerintah 

Kemampuan SDM belum merata di seluruh layanan  

yang dimiliki 

Layanan laboratorium yang terakreditasi KAN Jumlah SDM masih belum optimal, sehingga masih 

ada permintaan layanan yang tidak bisa dipenuhi 

Memiliki SDM yang berkompeten dalam bidang 

inspeksi, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. 

Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem 

informasi untuk menunjang fungsi pelayanan secara 

prima 

Memiliki peralatan kalibrasi yang berteknologi 

terkini dan terjamin mutunya 

Belum semua alat kesehatan yang ada di Permenkes 

54/2015 bisa dilayani LPFK Banjarbaru 

 

Merupakan satu-satunya Institusi dengan tupoksi 

pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan milik 

pemerintah yang bertempat di Kalimantan 

Jumlah perralatan masih belum optimal , sehingga 

masih ada permintaan layanan yang tidak bisa 

dipenuhi 

Memiliki tarif yang terjangkau dengan parameter 

pelayanan yang memenuhi standar uji/kalibrasi. 

 Belum meratanya peningkatan kualifikasi pendidikan 

petugas laboratorium 
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Tabel 2. 2 Faktor-faktor yang membentuk peluang dan ancaman   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis TOWS 

Analisis TOWS dibuat untuk menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan 

dilakukan LPFK Banjarbaru dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis 

LPFK Banjarbaru Tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis menggambarkan upaya 

strategis yang akan diwujudkan oleh LPFK Banjarbaru dalam rangka merealisasikan 

visi pada kurun waktu periode RSB. Untuk dapat merumuskan apa saja upaya 

strategis, analisa dilakukan dengan mendasarkan pada masing-masing kondisi 

sebagai berikut, yakni dengan cara mempertemukan: 

1. Hasil identifikasi kekuatan LPFK Banjarbaru dan peluang LPFK Banjarbaru 

2. Hasil identifikasi kekuatan LPFK Banjarbaru dan ancaman LPFK Banjarbaru 

3. Hasil identifikasi kelemahan LPFK Banjarbaru dan peluang LPFK Banjarbaru 

4. Hasil identifikasi kelemahan LPFK Banjarbaru dan ancaman LPFK Banjarbaru

FAKTOR KEKUATAN  FAKTOR KELEMAHAN 

Dukungan peraturan pemerintah terkait 

pentingnya pengujian dan kalibrasi sarana, 

prasarana dan peralatan kesehatan 

Status kelembagaan belum meningkat 

Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian dan 

kalibrasi pemerintah 

Kemampuan SDM belum merata di seluruh layanan  

yang dimiliki 

Layanan laboratorium yang terakreditasi KAN Jumlah SDM masih belum optimal, sehingga masih 

ada permintaan layanan yang tidak bisa dipenuhi 

Memiliki SDM yang berkompeten dalam bidang 

inspeksi, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. 

Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem 

informasi untuk menunjang fungsi pelayanan secara 

prima 

Memiliki peralatan kalibrasi yang berteknologi 

terkini dan terjamin mutunya 

Belum semua alat kesehatan yang ada di Permenkes 

54/2015 bisa dilayani LPFK Banjarbaru 

 

Merupakan satu-satunya Institusi dengan tupoksi 

pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan milik 

pemerintah yang bertempat di Kalimantan 

Jumlah perralatan masih belum optimal , sehingga 

masih ada permintaan layanan yang tidak bisa 

dipenuhi 

Memiliki tarif yang terjangkau dengan parameter 

pelayanan yang memenuhi standar uji/kalibrasi. 

 Belum meratanya peningkatan kualifikasi pendidikan 

petugas laboratorium 
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4. Arah Perkembangan 

 LPFK Banjarbaru memfokuskan arah  pengembangannya dimasa 

mendatang untuk menjaga kesetabilan organisasi dan penguatan mutu 

kelembagaan (stability) artinya melakukan prioritas strategis untuk 

melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan 

organisasi, kemampuan system manajemen dan proses bisnis serta 

kemampuan personilnya sambil memantapkan tingkat kemampuan 

layanan. 

5. Program Kerja Strategis 

 Untuk menjelaskan apa saja program kerja strategis yang akan 

dilakukan oleh LPFK Banajrbaru dalam rangka upaya mewujudkan target 

IKU pada setiap tahun, disusunlah Program kerja strategis yang dipilih yang 

merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana 

Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru Tahun 2020 - 2024. Program kerja 

strategis LPFK Banjarbaru diuraikan dalam tabel berikut  

Tabel 2. 3 : Program Kerja Strategis 

NO  Sasaran 

Strategis 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pemenuhan 

LAKIP 

Program 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Laporan 

keuangan 

dan 

manajemen 

Program 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Laporan 

keuangan 

dan 

manajemen 

Program 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Laporan 

keuangan 

dan 

manajemen 

Program 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Laporan 

keuangan 

dan 

manajemen 

Program 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Laporan 

keuangan dan 

manajemen 

2 Pendapatan 

PNBP 

Program 

efektifitas 

pelayanan 

Program 

efektifitas 

pelayanan 

Program 

efektifitas 

pelayanan 

Program 

efektifitas 

pelayanan 

Program 

efektifitas 

pelayanan 

3 Prosentase 

tingkat 

kepuasan 

stakeholder 

Program 

Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

Program 

Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

Program 

Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

Program 

Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

Program 

Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

4 Waktu 

respon 

Program 

Sistem 

Program 

Sistem 

Program 

Sistem 

Program 

Sistem 

Program 

Sistem 
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pengaduan 

stakeholder 

Pengaduan 

Pelanggan 

Pengaduan 

Pelanggan 

Pengaduan 

Pelanggan 

Pengaduan 

Pelanggan 

Pengaduan 

Pelanggan 

5 Waktu  

penanganan 

pengaduan 

stakeholder 

Program 

Evaluasi 

Mutu Sistem 

Pengaduan 

Pelanggan 

Program 

Evaluasi 

Mutu Sistem 

Pengaduan 

Pelanggan 

Program 

Evaluasi 

Mutu Sistem 

Pengaduan 

Pelanggan 

Program 

Evaluasi 

Mutu Sistem 

Pengaduan 

Pelanggan 

Program 

Evaluasi Mutu 

Sistem 

Pengaduan 

Pelanggan 

6 Waktu 

tunggu 

pelayanan 

Program 

Pelayanan  

Prima 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan  

Prima 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan  

Prima 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan  

Prima 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan  

Prima 

Pelanggan 

7 Pelaksanaan 

pengujian 

dan kalibrasi 

sesuai jadwal 

Program 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

8 Waktu 

penerbitan 

sertifikat 

Program  

Evaluasi  

Mutu 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program  

Evaluasi  

Mutu 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program  

Evaluasi  

Mutu 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program  

Evaluasi  

Mutu 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

Program  

Evaluasi  Mutu 

Pelayanan 

Teknis 

Pelanggan 

9 Jumlah MOU 

layanan yang 

terlaksana 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

10 Jumlah 

Fasyankes 

teredukasi 

Program 

Promosi dan 

Edukasi 

Layanan ke 

Pelanggan 

Program 

Promosi dan 

Edukasi 

Layanan ke 

Pelanggan 

Program 

Promosi dan 

Edukasi 

Layanan ke 

Pelanggan 

Program 

Promosi dan 

Edukasi 

Layanan ke 

Pelanggan 

Program 

Promosi dan 

Edukasi 

Layanan ke 

Pelanggan 

11 Jumlah 

lingkup alat 

yang 

terakreditasi 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

12 Jumlah 

kegiatan uji 

banding/uji 

profisiensi/ 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 
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cek antara 

yang diikuti 

13 Jumlah alat 

kerja 

pengujian 

dan kalibrasi 

yang 

terkalibrasi 

Program 

rekalibrasi 

alat standar 

Program 

rekalibrasi 

alat standar 

Program 

rekalibrasi 

alat standar 

Program 

rekalibrasi 

alat standar 

Program 

rekalibrasi alat 

standar 

14 Persentase 

temuan audit 

yang 

ditindaklanjuti 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

15 Jumlah 

fasyankes 

yang 

terlayani 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

Program 

Penguatan 

Jejaring dan 

Kemitraan 

dengan 

stakeholder 

16 Jumlah alat 

yang 

dilakukan 

pengujian 

dan kalibrasi 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dan Kalibrasi 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dan Kalibrasi 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dan Kalibrasi 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dan Kalibrasi 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian dan 

Kalibrasi 

17 Jumlah 

pekerja 

radiasi yang 

dilayani 

pengujian 

dosis 

radiasinya 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dosis radiasi 

personal 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dosis radiasi 

personal 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dosis radiasi 

personal 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dosis radiasi 

personal 

Program 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pengujian 

dosis radiasi 

personal 

18 Jumlah 

Aplikasi  

yang 

digunakan 

untuk 

menunjang 

layanan 

Program 

peningkatan 

IT  

Program 

peningkatan 

IT  

Program 

peningkatan 

IT  

Program 

peningkatan 

IT  

Program 

peningkatan IT  

19 Jumlah SOP 

yang 

diperbaharui 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 

Program 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Mutu Internal 
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20 Jumlah 

kemampuan 

layanan 

pengujian 

dan kalibrasi 

Program 

peningkatan 

jenis 

kemampuan 

pelayanan 

(penambahan 

alat standar 

dan 

kompetensi 

SDM) 

Program 

peningkatan 

jenis 

kemampuan 

pelayanan 

(penambahan 

alat standar 

dan 

kompetensi 

SDM) 

Program 

peningkatan 

jenis 

kemampuan 

pelayanan 

(penambahan 

alat standar 

dan 

kompetensi 

SDM) 

Program 

peningkatan 

jenis 

kemampuan 

pelayanan 

(penambahan 

alat standar 

dan 

kompetensi 

SDM) 

Program 

peningkatan 

jenis 

kemampuan 

pelayanan 

(penambahan 

alat standar 

dan 

kompetensi 

SDM) 

21 Prosentase 

peningkatan 

kompetensi 

staff 

Program 

pelatihan 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

Program 

pelatihan 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

Program 

pelatihan 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

Program 

pelatihan 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

Program 

pelatihan 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

22 Pencapaian 

SKP 

Program 

penilaian atas 

kinerja 

pegawai 

Program 

penilaian atas 

kinerja 

pegawai 

Program 

penilaian atas 

kinerja 

pegawai 

Program 

penilaian atas 

kinerja 

pegawai 

Program 

penilaian atas 

kinerja 

pegawai 

23 Terpenuhinya 

kebutuhan 

Alat Ukur 

Standar 

Program 

pemenuhan 

kebutuhan 

alat standar 

Tahap 1 

Program 

pemenuhan 

kebutuhan 

alat standar 

Tahap 2 

Program 

pemenuhan 

kebutuhan 

alat standar 

Tahap 3 

Program 

pemenuhan 

kebutuhan 

alat standar 

Tahap 4 

Program 

pemenuhan 

kebutuhan alat 

standar Tahap 

5 
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6. Indikator Kinerja Utama 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur tingkat 

keberhasilan secara kuantitatif di tiap tahun atas kemajuan pencapaian 

suatu sasaran strategis pada peta strategi. Target IKU yang ditetapkan tiap 

tahun diupayakan ada peningkatan secara kuantitatif hingga terwujudnya 

visi LPFK Banjarbaru di tahun 2024. 
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Tabel 2. 4 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) LPFK Banjarbaru 2020-2024 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA Utama 

BOBOT TARGET  TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) "(3)  (4) (5) (6) (7) (8) 

 Perspektif Finansial        

1 

Terwujudnya pelaksanaan 

akuntabilitas anggaran 1 

Pemenuhan 

LAKIP 

4 
93 93 93 94 94 

  2 

Pendapatan 

PNBP 

2 
4.126.100.000 6.257.798.000 7.027.789.000 7.526.822.000 8.031.031.803 

Perspektif Stakeholder 
 

   
     

2 Terwujudnya kepuasan 

pelanggan 

1 

Prosentase 

tingkat 

kepuasan 

stakeholder 

5 

82% 84% 86% 88% 90% 

  2 

Waktu 

respon 

pengaduan 

stakeholder 

5 

1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam 

 

 

3 

Waktu  

penanganan 

pengaduan 

stakeholder 

5 

12 12 10 10 8 
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Perspektif Proses Bisnis 

Internal 
 

  

 

     

3 

Terwujudnya pelayanan 

prima 1 

Waktu 

tunggu 

pelayanan 

5 

15 15 15 15 15 

  2 

Pelaksanaan 

pengujian 

dan kalibrasi 

sesuai jadwal 

5 

70% 75% 100% 100% 100% 

  3 

Waktu 

penerbitan 

sertifikat 

5 

30 30 30 30 28 

4 

Terwujudnya optimalisasi 

sistem jejaring dan 

kemitraan  1 

Jumlah MOU 

layanan yang 

terlaksana 

6 

35 40 50 55 60 

  2 

Jumlah 

Fasyankes 

teredukasi 

6 

15 15 25 30 35 

5 

Terwujudnya penjaminan 

mutu layanan 1 

Jumlah 

lingkup alat 

yang 

terakreditasi 

5 

15 16 16 17 17 

  2 

Jumlah 

kegiatan uji 

banding/uji 

profisiensi/ 

4 

4 4 7 10 13 
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cek antara 

yang diikuti 

  3 

Jumlah alat 

kerja 

pengujian 

dan kalibrasi 

yang 

terkalibrasi 

5 

90 100 120 130 140 

  4 

Persentase 

temuan audit 

yang 

ditindaklanjuti 

4 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 

Terwujudnya peningkatan 

cakupan layanan untuk  

mendukung peningkatan 

akses dan mutu layanan 1 

Jumlah 

fasyankes 

yang 

terlayani 

4 

355 390 490 520 570 

  2 

Jumlah alat 

yang 

dilakukan 

pengujian 

dan kalibrasi 

4 

18500 22500 26500 30500 34500 

  3 

Jumlah 

pekerja 

radiasi yang 

dilayani 

pengujian 

4 

400 600 900 1100 1200 
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dosis 

radiasinya 

7 

Terwujudnya pelayanan 

berbasis sistem informasi 

yang terintegrasi 1 

Jumlah 

Aplikasi  

yang 

digunakan 

untuk 

menunjang 

layanan 

3 

1 1 1 1 1 

 8 

Terwujudnya tata kelola 

organisasi yang baik 1 

Jumlah SOP 

yang 

diperbaharui 

3 

5 5 5 5 5 

9 

Terwujudnya peningkatan 

kemampuan layanan 1 

Jumlah 

kemampuan 

layanan 

pengujian 

dan kalibrasi 

6 

95 105 113 118 123 

          

Prespektif Perkembangan 

Personil dan Organisasi   

 

     

10 

Terwujudnya 

pemenuhan SDM yang 

kompeten 
1 

Prosentase 

peningkatan 

kompetensi 

staff 

3 

60% 65% 75% 85% 90% 
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11 Terwujudnya budaya 

kinerja 
1 

Pencapaian 

SKP 

3 

100% 100% 100% 100% 100% 

12 Terwujudnya 

pemenuhan sarana, 

prasarana dan peralatan 

penunjang pelayanan 

 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

Alat Ukur 

Standar 

3 

51 24 13 15 16 
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BAB III  

ANALISA SITUASI 

 

 Analisis dalam bab ini adalah upaya untuk menggambarkan realita umum LPFK 

Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)  dari Ditjen Pelayanan Kesehatan 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOTK LPFK Banjarbaru. Analisis ini 

diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi  bagi LPFK Banjarbaru dalam 

proses menjaga mutu kualitas alat Kesehatan dalam rangka mengembangkan 

pelayanan Kesehatan primer dan menguatkan pelayanan Kesehatan rujukan yang 

berkualitas. 

A. ORGANISASI 

1. Cakupan Pelayanan 

Saat ini LPFK Banjarbaru memiliki kemampuan pelayanan pengujian, 

kalibrasi, inspeksi sarana prasarana, proteksi radiasi, pemantauan dosis 

personal dan uji kesesuaian meliputi : 
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2. Struktur Organisasi 

 Organisasi dan tata kerja LPFK Banjarbaru tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis BidangPengamanan Fasilitas Kesehatan. 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi 

 

Yuni Irmawati, S.KM, M.A
NIP 197806222002122001
Kepala LPFK Banjarbaru

Choirul Huda, S.Tr.Kes

NIP 198008062010121001

Ka. Ins. Lab PK

Agus Julianto, S.T

NIP 
919870726201801101

Ka. Ins. Lab Sapras

Annas Dwi Ma'ruf, S.T

NIP 198402222010121001

Ka. Ins. Lab. PDP

C.P.C Nobel Peday, S.Si

NIP 
198404032015031002

Ka. Ins. Lab. UKPR

Ruri Septi Aviantika, S.E

NIP 198909302015032003

Kepala Urusan Administrasi 
Umum
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B. SUMBER DAYA 

1. Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai yang ada di LPFK Banjarbaru berjumlah 60, terdiri dari 1 

orang kepala LPFK Banjarbaru,  1 orang kepala urusan Administrasi Umum,  

13 orang  teknisi elektromedik,  2 orang bendahara, 4 staff TU, 1 orang 

radiologi, 3 fisikawan medis, dan 35 orang tenaga honor. Secara umum 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Tabel 3. 1 Jumlah pegawai 

 

 



29 
 

2.  Sarana dan Prasarana 

 Saat ini LPFK Banjarbaru memiliki sarana yang memadai untuk 

menjamin mutu alat Kesehatan dan sarana Kesehatan di regional 

Kalimantan. Selengkapnya sarana yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

a. Gedung kantor LPFK Banjarbaru dengan status kepemilikan sendiri. 

b. Laboratorium; untuk masing-masing laboratorium dilengkapi dengan 

sarana yang lengkap dan memadai untuk mendukung pelayanan. 

c. Internet. 

d. Sarana tempat parkir. 

 Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang 

dalam mencapai tujuan dan sasaran LPFK Banjarbaru. Tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna akan 

memudahkan SDM LPFK Banjarbaru dalam melaksanakan setiap kegiatan 

dan program yang telah ditetapkan. 

 

3. Anggaran 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan maka dukungan anggaran yang memadai, sehingga setiap 

kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai target yang telah 

ditentukan. Ketersediaan anggaran harus selalu selaras dengan rencana 

pengembangan organisasi yang telah tersusun dalam rencana strategis 

bisnis periode 2020 – 2024. 
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BAB IV  

RENCANA KEGIATAN 2021 

 

A. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2021 

 

  Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru tahun 2020 – 

2024 dan  di turunkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, yakni : 

Gambar 4. 1 Perjanjian Kinerja dengan Dirjen 
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 Dari Perjanjian kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, 
kemudian  diperlukan langkah nyata yang dijabarkan melalui Rencana Aksi Kinerja 
(RAK) tahun 2021 sebagai berikut: 

1. Perspektif Finansial 

 

1.1. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas anggaran 

Indikator kinerja : 

a. Pemenuhan LAKIP dengan target 93% 

b. Pendapatan PNBP dengan target Rp. 6.257.798.000 
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Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK banjarbaru 

menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melakukan monitoring pencapaian setiap inidikator kinerja dilakukan 

setiap bulan. 

2. Melakukan konsultasi dengan Yankes dan Itjen untuk pendampingan 

penyusunan LAKIP. 

3. Mengikuti pertemuan penyusunan laporan keuangan (SAI) dan BMN. 

4. Melaksanakan pelayanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi. 

5. Melakukan pengelolaan piutang secara berkala. 

 

2. Perspektif Stakeholder 

 

2.1.  Terwujudnya kepuasan pelanggan 

a. Prosentase tingkat kepuasan stakeholder dengan target 84% 

b. Waktu respon pengaduan stakeholder dengan target 1X24 Jam 

c. Waktu penanganan pengaduan stakeholder dengan target  12 hari 

Untuk mewujudkan tercapainya indicator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan survey kepada pelanggan dengan mengisi kuesioner 

2. Menyediakan media penyampaian pengaduan pelanggan 1X24 jam 

melalui website. 

3. Memberikan komitmen waktu mutu penanganan pengaduan dari 

pelanggan sebagai upaya pelayanan prima kepada stakeholder. 
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3.    Perspektif proses bisnis internal 

 

3.1  Terwujudnya pelayanan prima 

a. Waktu tunggu pelayanan dengan target 15 menit 

b. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai jadwal dengan target 75% 

c. Waktu penerbitan sertifikat dengan target 30 hari 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Memberikan waktu mutu layanan pada pelangggan yang dilayani di 

laboratorium sebagai wujud menjaga reputasi organisasi. 

2. Melaksanakan layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan. 

3. Memberikan komitmen mutu dalam waktu penerbitan sertifikat. 

4. Menyediakan alat pengolah data bagi petugas laboratorium untuk 

mendukung penerbitan sertifikat sesuai waktu mutu yang telah 

ditentukan. 

 

3.2 Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan 

a. Jumlah MOU layanan yang terlakasana dengan target 40 

b. Jumlah fasyankes teredukasi dengan target 15 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Memberikan penawaran kerja sama/MOU pelayanan inspeksi, pengujian 

dan/atau kalibrasi. Kegiatan kerja sama dalam bentuk MOU ini adalah 

dalam rangka untuk layanan secara berkesinambungan dan memberikan 

kepastian jadwal layanan pada pelanggan serta kemudahan dalam 

pemetaan. 

2. Melaksanakan koordinasi layanan pengujian dan kalibrasi ke Puskesmas 

yang termasuk dalam prioritas nasional. 

3. Melakukan temu pelanggan 

4. Mengikuti kegiatan pameran baik ditingkat pusat maupun daerah (HKS, 

Rakerkesda). 
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3.3  Terwujudnya penjaminan mutu layanan 

a. Jumlah lingkup alat yang terakreditasi dengan target 16 

b. Jumlah kegiatan uji banding/uji profesiensi/cek antara yang diikuti 

dengan target 4 

c. Jumlah alat kerja pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi dengan target 

100 

d. Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti dengan target 100% 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penambahan ruang lingkup akreditasi 

2. Melaksanakan kegiatan uji banding/uji profesiensi/cek antara sebagai 

media penjaminan mutu layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi. 

3. Melaksanakan kegiatan rekalibrasi alat standar untuk menjaga mutu alat 

standar tersebut. 

4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat standar dan pendukungnya. 

5. Melaksanakan kegiatan Audit mutu bulanan. 

6. Melaksanakan kegiatan Audit mutu internal. 

7. Melaksanakan kegiatan Tinjauan manajemen. 

 

3.4 Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk mendukung 

peningkatan akses dan mutu layanan 

a. Jumlah fasyankes  yang terlayani dengan target 390 

b. Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan kalibrasi dengan target 22500 

c. Jumlah pekerja radiasi yang dilayani pengujian dosis radiasinya  dengan 

target 600 

  

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melakukan layanan inspeksi dan pengujian dan/atau kalibrasi di fasyankes 

baik dilaboratorium maupun in situ. 

2. Membuat media promosi melalui website, media sosial, brosur dan 

kalender 
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3. Melakukan sosialisasi layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi baik 

secara langsung dengan mengunjungi fasyankes mengundang fasyankes. 

4. Menginformasikan pelayanan LPFK Banjarbaru dalam berbagai 

kesempatan. 

5. Melakukan temu pelanggan 

6. Melaksanakan pengujian dosis radiasi personal IRM yang ada diwilayah 

kerja. 

 

3.5  Terwujudnya pelayanan berbasis system informasi yang terintegrasi 

a. Jumlah aplikasi yang digunakan untuk menunjang layanan  dengan target 

1 aplikasi. 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi baik yang sudah tersedia 

maupun pengembangannya, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

 

3.6  Terwujudnya tata Kelola organisasi yang baik  

a. Jumlah SOP yang diperbarui  dengan target 5 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Membuat SOP sesuai kebutuhan dan memperbaharui SOP yang sudah 

tidak relevan dengan kebutuhan organisasi. 

 

3.7  Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan 

a. Jumlah kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi 105 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indicator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Pengadaan alat standar inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi 

2. Akreditasi laboratorium 
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3. Pelatihan dan bimbingan akreditasi 

 

3.8  Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten 

a. Prosentase peningkatan kompetensi staff dengan target 65% 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indicator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 

2. IHT pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 dan 17020:2012 

3. IHT pemahaman ketidakpastian pengukuran 

4. IHT pemahaman K3 perkantoran 

5. Pelatihan PPR 

6. Pelatihan tenaga ahli 

7. Pelatihan gas medis dan HVAC 

8. Pelatihan penghapusan arsip 

9. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pelatihan untuk meningkatkan 

komptensi SDM 

 

3.9  Terwujudnya budaya kinerja 

a. Pencapaian SKP dengan terget 100% 

Untuk mewujudkan tercapainya indicator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pemantauan hasil kinerja staff melalui aplikasi kinerja (E-

Kinerja dan SIPEKA). 

2. Membudayakan 5R (Ringkas, Rapi, Rawat, Resik, Rajin) dan 3S 

(Senyum, Salam, Sapa) 

 

3.10 Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana dan perlatan penunjang 

pelayanan 

a. Terpenuhinya kebutuhan alat ukur standar dengan target 24 alat 

 

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Banjarbaru 

menjabarkan kedalam bentuk program aksi sebagai berikut : 
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1. Pengadaan alat standar untuk mendukung layanan inspeksi, pengujian 

dan/atau kalibrasi. 

2. Pengadaan alat Kesehatan/artefak untuk melakukan quality control alat 

kalibrator. 

 Kamus Indikator 

 

1. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas  anggaran 

Persepektif  : Perspektif Finansial 

Sasaran strategis : Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran 

IKU : Pemenuhan LAKIP 

Definisi : Terpenuhinya nilai laporan akuntabilitas dengan 

   kategori baik 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum  

Sumber Data : Laporan kinerja bulanan, laporan pelayanan 

Periode pelaporan : Tahunan 

 

Persepektif : Perspektif Finansial 

Sasaran strategis : Akuntabilitas pelaksanaan anggaran 

IKU  : Pendapatan PNBP 

Definisi : Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diperoleh  

   dari pelanggan yang dihimpun oleh bendahara 

   penerimaan dan disetorkan ke kas negara. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : SIMPONI 

Periode pelaporan : Bulanan 

 

2. Terwujudnya kepuasan pelanggan  

Perspektif  : Perspektif stakeholder 

Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder 

IKU : Prosentase tingkat kepuasan stakeholder 

Definisi : Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan 

   informasi tentang kepuasan masyarakat yang 

   diperoleh dari hasil pengukuran secara   
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   kuantitatif dan kualitatif atas pendapat     

   masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

   aparatur penyelenggara pelayanan publik    

   dengan membandingkan antara harapan dengan 

   kebutuhannya (permenpan RB Nomor 38 Tahun 

   2012). 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data  : Data hasil survei pelanggan 

Periode Pelaporan : Tahunan 

 

Perspektif  : Perspektif Stakeholder 

Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder 

IKU : Waktu respon pengaduan stakeholder 

Definisi : Waktu respon terhadap penerimaan pengaduan  

   dalam waktu 1X24 jam yang dimulai sejak unit  

   pengaduan menerima  keluhan baik melalui  

   surat, faximile, e-mail, telepon, sms, maupun  

   pelanggan datang langsung. 

Person in Charge : Kepala Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Rekaman pengaduan pelanggan 

Periode pelaporan : Bulanan 

 

Perspektif : Perspektif Stakeholder 

Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder 

IKU : Waktu penanganan pengaduan stakeholder 

Definisi : Waktu yang dimulai pada saat menerima  

   pengaduan baik melalui surat,  faximile, e-mail, 

    telepon, sms maupun pelanggan datang  

   langsung sampai terselisaikannya pengaduan. 

   waktu penyelesaian keluhan pelanggan untuk  

   kasus ringan adalah 1-3 hari, untuk kasus  

   sedang 1-5 hari dan untuk kasus berat adalah 

   1-12 hari. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 
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Sumber data : Formulir tindak lanjut pengaduan pelanggan 

Periode pelaporan : Tahunan 

 

3. Terwujudnya Pelayanan Prima 

Perspektif : Perspektif proses bisnis internal  

Sasaran strategis  : Terwujudnya pelayanan prima 

IKU : Waktu tunggu pelayanan 

Definisi : Waktu tunggu pelayanan di laboratorium 

   yang dimulai sejak waktu kedatangan sampai 

   dengan petugas sudah memberikan pelayanan 

   (dalam menit). 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Buku tamu, berita acara layanan alat  datang 

Periode pelaporan : Bulanan 

 

Perspektif : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya pelayanan prima 

IKU : Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai  

   jadwal 

Definisi : Pelaksanan kegiatan layanan inspeksi,     

   pengujian dan kalibrasi pada fasilitas pelayanan 

   kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Rekapan jadwal layanan inspeksi, pengujian    

   dan kalibrasi. 

Periode pelaporan : Bulanan 

Perspektif : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya pelayanan prima 

IKU : Waktu penerbitan sertifikat 

Definisi : Jumlah hari yang diperlukan untuk menerbitkan  

   sertifikat layanan inspeksi, pengujian dan    

   kalibrasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Rekapan laporan penyelesaian sertifikat 
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Periode pelaporan : Bulanan 

 

4. Terwujudnya Optimalisasi Sistem Jejaring dan Kemitraan 

Perspektif : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan 

   kemitraan 

IKU : Jumlah MOU yang terlaksana 

Definisi : Banyaknya MOU/Kerjasama yang dilakukan  

   Terkait layanan inspeksi, pengujian dan   

   kalibrasi, pemantauan dosis personal serta uji 

   kesesuaian dan proteksi radiasi dengan fasilitas 

   pelayanan Kesehatan.  

Person in Charge : Koordinator pelayanan Teknik 

Sumber data : Data MOU pelayanan inspeksi, pengujian dan 

   kalibrasi. 

Periode pelaporan : Bulanan 

 

Perspektif : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan 

   kemitraan 

IKU : Jumlah fasyankes teredukasi 

Definisi : Memberikan sosialisasi/koordinasi terkait   

   layanan inspeksi, pengujian dan kalibrasi pada 

   fasyankes untuk mendukung penguatan akses 

   dan mutu layanan kepada masyarakat. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Data fasyankes yang terlayani 

Periode pelaporan : Bulanan 

 

5. Terwujudnya Penjaminan Mutu Layanan 

Perspektif :  Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya penjaminan mutu layanan 

IKU : Jumlah lingkup alat yang terakreditasi 
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Definisi : Adanya pengakuan dari Lembaga sertifikasi   

   yang berwenang terhadap institusi inspeksi,    

   pengujian dan kalibrasi sesuai standar yang    

   digunakan (SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI   

   ISO/IEC 17020:2012) dari BAPETEN/KAN. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Sertifikat akreditasi 

Periode pelaporan : Tahunan 

 

Perspektif : perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya penjaminan mutu layanan 

IKU : Jumlah kegiatan uji banding/uji profesiensi/cek 

   antara yang diikuti 

Definisi : Banyaknya kegiatan uji banding/uji      

   profesiensi/cek antara yang diikuti dan   

   dilaksanakan oleh laboratorium. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Laporan hasil kegiatan uji profesiensi, uji banding, 

   dan cek antara. 

Periode pelaporan : Tahunan 

 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya penjaminan mutu pelayanan 

IKU : Jumlah alat pengujian dan kalibrasi yang   

   terkalibrasi 

Definisi : Jumlah kerja untuk mendukung layanan inspeksi, 

   pengujian dan/atau kalibrasi yang telah dilakukan 

   rekalibrasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Realisasi jumlah alat kerja untuk mendukung 

   layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi 

   yang telah dilakukan rekalibrasi. 

Periode pelaporan : Tahunan 
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Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya penjaminan mutu pelayanan 

IKU : Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti 

Definisi : Jumlah temuan kegiatan assesmen layanan  

laboratorium sesuai standar yang diterapkan oleh 

KAN  dan BAPETEN (SNI ISO/IEC 17025:2017 

dan/atau SNI ISO/IEC 17020:2012), yang telah 

dilakukan perbaikan.. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Laporan kegiatan audit 

Periode pelaporan : Tahunan 

 

6. Terwujudnya peningkatan cakupan Layanan Untuk Mendukung 

Peningkatan Akses dan Mutu Layanan 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk 

   mendukung peningkatan akses dan mutu   

   layanan. 

IKU : Jumlah fasyankes terlayani 

Definisi : Jumlah fasyankes yang telah dilakukan   

   pelayanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Rekapan fasyankes yang terlayani. 

Periode pelaporan : Bulanan. 

 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk 

   mendukung peningkatan akses dan mutu   

   layanan. 

IKU : Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan   

   kalibrasi 

Definisi : Banyaknya layanan yang telah dilakukan dalam 

   lingkup inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 
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Sumber data : Data layanan kegiatan inspeksi, pengujian    

   dan/atau kalibrasi. 

Periode pelaporan : Bulanan. 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk 

   mendukung peningkatan akses dan mutu   

   layanan. 

IKU : Jumlah pekerja radiasi yang dilayani pengujian 

   dosis radiasinya. 

Definisi : Pemantauan pekerja radiasi yang telah dilakukan 

   pelayanan baik registrasi maupun pembacaan 

   dosis. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Rekaman pekerja radiasi yang telah dilakukan  

   registrasi dan pembacaan dosis radiasi. 

Periode pelaporan : Bulanan. 

 

7. Terwujudnya Pelayanan Berbasis Sistem Informasi yang Terintegrasi 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya pelayanan berbasis sistem  

   informasi yang terintegrasi. 

IKU : Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk   

   menunjanga layanan. 

Definisi : Jumlah aplikasi yang digunakan untuk   

   mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan 

   fungsi organisasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Data aplikasi yang digunakan. 

Periode pelaporan : Tahunan. 

 

8. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya tata Kelola organisasi yang baik. 

IKU : Jumlah SOP yang dibuat dan diterapkan. 
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Definisi : Pembuatan SOP baik kategori baru maupun   

   pengembangan yang sudah ada, untuk   

   menunjang pelayanan. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Daftar induk dokumen. 

Periode pelaporan : Tahunan. 

 

9. Terwujudnya Kemampuan Peningkatan Pelayanan 

Perspektif   : Perspektif proses bisnis internal 

Sasaran strategis : Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan 

IKU : Jumlah kemampuan layanan pengujian dan   

   kalibrasi. 

Definisi : Banyaknya layanan kemampuan inspeksi,   

   pengujian dan/atau kalibrasi, pemantauan   

   pengujian dosis personal, uji kesesuaian dan 

   proteksi radiasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Daftar kemampuan layanan 

Periode pelaporan : Tahunan. 

 

10. Terwujudnya Pemenuhan SDM yang Kompeten 

Perspektif   : Perspektif perkembangan personil dan organisasi 

Sasaran strategis : Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten 

IKU : Prosentase peningkatan kompetensi staff. 

Definisi : Pelatihan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

   meningkatkan kompetensi staf lingkup   

   manajemen maupun teknis, dengan media in 

   house training maupun mengikuti di tempat   

   penyelenggara. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : Program pelatihan personil, realisasi kegiatan 

   pelatihan. 

Periode pelaporan : Tahunan. 
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11. Terwujudnya Budaya Kerja 

Perspektif   : Perspektif perkembangan personil dan organisasi 

Sasaran strategis : Terwujudnya budaya  kerja 

IKU : Pencapaian SKP. 

Definisi : Sasaran dan kinerja yang harus dicapai oleh   

   pegawai dalam kurun waktu penilaian yang   

   bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati 

   pegawai dan atasannya. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : SIMKA,SKP, DP3 

Periode pelaporan : Bulanan. 

 

12. Terwujudnya Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Penunjang 

Pelayanan  

Perspektif   : Perspektif perkembangan personil dan organisasi 

Sasaran strategis : Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan 

   peralatan penunjang pelayanan. 

IKU : Terpenuhinya kebutuhan alat ukur standar 

Definisi : Terpenuhinya kebutuhan alat kerja untuk   

   memberikan layanan inspeksi, pengujian   

   dan/atau kalibrasi. 

Person in Charge : Ka Urusan Administrasi Umum 

Sumber data : RKAKL, usulan pengadaan alat 

Periode pelaporan : Tahunan 
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BAB V  

MONITORING DAN EVALUASI 

 

A. MONITORING 

 

  Rencana Aksi Kegiatan (RAK) LPFK Banjarbaru ini disusun untuk 

 memberikan panduan dan acuan bagi LPFK Banjarbaru dalam dukungan 

 manajemen dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi periode 

tahun 2020-2024, memberikan indormasi mengenai kontribusi evaluasi untuk 

Rencana Strategi Bisinis LPFK Banjarbaru 2020-2024, memberikan dasar 

dalam penilaian akuntabilitas kinerja LPFK Banjarbaru. Dalam melihat 

perkembangan suatu kegiatan dan mengevaluasi tercapainya suatu kegiatan 

di LPFK Banjarbaru makan perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam setiap 

kegiatan dengan tujuan untuk : 

1. Menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan; 

2. Memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja; 

3. Mempertajam pengambilan keputusan; 

4. Tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi; 

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RAK; dan 

6. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan RAK. 

  Monev dilakukan baik secara internal oleh LPFK Banjarbaru maupun 

eksternal oleh Lembaga pemeriksa/pengawas pemerintah. Keterlibatan secara 

aktif komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk kelompok kerja 

yang dikoordinasikan LPFK Banjarbaru. 

  Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang 

berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan 

keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan program yang telah 

ditetapkan. 

  Monitoring LPFK Banjarbaru adalah kegiatan pemantauan tugas pokok 

dan fungsi agar pelaksanaanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas pelayanan LPFK Banjarbaru 
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sesuai dengan dana yang tersedia atau dianggarkan. Untuk mempermudah 

pelaksanaan monitoring LPFK Banjarbaru diharuskan membuat laporan 

kemajuan (progress report) secara berkala, yaitu 1 (satu) bulan oleh masing-

masing unit disertai pelaporan atas kendala/permasalahan yang ada dan 

rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencari solusi permasalahan 

tersebut, sebagai salah satu alat kendali pelaksanaan setiap kegiatan sekaligus 

sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja.  

Pelaksanaan monitoring mengacu pada standar prosedur yang sudah 

ditetapkan. Monitoring dapat mengendalikan semua proses dimasing-masing 

urusan dan sub unit serta laboratorium yang ada di LPFK Banjarbaru agar 

berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

 

B. EVALUASI 

 

  Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya 

secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi 

dilakukan setiap 1 (satu) bulan. Evaluasi adalah untuk upaya menggali 

informasi terhadap proses kunjungan dan untuk menilai kualitasnya dengan 

menggunakan pendekatan yang tepat. Dengan kata lain evaluasi menggali 

informasi yang berkait dengan pelaksanaan dan hasilnya sebagai bahan untuk 

pengambilan keputusan dan rangka pengambilan kebijakan lebih lanjut. 

1. Persiapan Awal Evaluasi 

Langkah ini dimulai dengan Menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan 

sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian Langkah-

langkah logis mulai dari masalah-masalah pokok dan maksud-maksud yang 

mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat digali dengan cara yang secara analitik dapat diterima. 

Persiapan awal evaluasi ditempuh melalui langkah-langkah : 

a. Identifikasi tujuan evaluasi, antara lain : 

• Memperbaiki sistem pengelolaan program/kegiatan; 

• Menjamin adanya kebertanggunggugatan; dan 
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• Membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efetivitas 

pengalokasian sumber-sumber penganggaran 

b. Menentukan lingkup evaluasi : menentukan apa (termasuk identifikasi 

prioritas) yang akan dievaluasi dan sejauh mana 

c. Menyusun agenda analisis : Menyusun kerangka logis (logical structure) 

yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan 

yang diajukan dalam evaluasi. Kerangka ini juga merupakan suatu cara 

untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan umum dan pertanyaan-

pertanyaan yang lebih rinci, cermat, dan tepat. 

d. Menetukan tingkat pencapain baku normal (benchmarking): membuat 

penilaian tentang derajat kinerja program/kegiatan (baik/buruk) dan 

seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan 

denganperangkat kebijakan lain yang terkait atau bidangnya yang sama. 

e. Mengumpulkan informasi yang tersedia : untuk hamper semua 

program/kegiatan, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber 

pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan. 

f. Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator: pemilihan evaluator 

antara lain didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. 

 

2. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi terhadap RAK dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : 

a. Membandingkan antara target dan capaian indikator kinerja yang telah 

disepakati dan diterapkan. 

b. Studi evaluasi kinerja RAK berdasarkan output dan/atau outcome. 

  Kedua cara tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi dan 

saling mendukung untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

kepentingan pengelolaan RAK. 

Cara pertama dapat dilaksanakan tanpa melakukan analisis yang 

mendalam, sedangkan untuk melaksanakan cara yang kedua diperlukan 

penyusunan indikator kinerja sebagaimana dilakukan pada cara 

pertama. Ketersediaan indikator kinerja dari hasil pelaksanaan cara 

pertama akan memudahkan pelaksanaan studi evaluasi kinerja, 

sedangkan cara kedua dapat membantu dalam mengidentifikasi 

indikator-indikator kinerja baru yang lebih relevan.
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C. Pengorganisasian Pelaksana 

 Kegiatan monitoring dan evaluasi berada dibawah tanggung jawab 

LPFK Banjarbaru. Koordinasi pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan 

Kesehatan. Untuk kelancaran pelaksanaan monev dibentuk Tim Pelaksana 

Monev. 

 Pembiayaan monev dibebankan pada anggaran LPFK Banjarbaru pada 

tahun berjalan. Monev dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan monev yang 

direncanakan. 

 

D. Penyesuaian Terhadap LPFK Banjarbaru 

 Mengingat LPFK Banjarbaru adalah organisasi yang berkembang 

sehingga kemudian mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan, 

maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam RAK ini akan terus 

menerus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing masing 

pengelola dalam RAK. 

Dengan dilakukannya monev RAK LPFK Banjarbaru, maka akan diharapkan 

akan terjadi suatu siklus manajemen yang menghasilkan rekomendasi bagi 

penyesuaian RAK ini pada periode tertentu. Dengan demikian, dokumen RAK 

LPFK Banjarbaru tahun 2021 menjadi suatu dokumen yang hidup (living 

document) yang selalu dapat diperbarui, sesuai dengan kebutuhan yang telah 

teridentifikasi dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam 

pengamanan fasilitas Kesehatan  meliputi : sarana, prasarana dan  peralatan 

Kesehatan melalui  pengujian dan/atau kalibrasi dan proteksi radiasi di 

lingkungan pemerintah maupun swasta.
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BAB VI  

PENUTUP 

 

 Perencanaan LPFK Banjarbaru sebagai landasan berbasis bukti dalam 

perumusan kebijakan pembangunan Kesehatan bukanlah hal mudah untuk 

diimplementasikan namun dengan melibatkan semua unsur terkait dengan kontribusi 

aktif dalam peran dan fungsinya masing-masing, maka kehidupan masyarakat yang 

sehat akan terwujud. 

 Dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan RAK perlu dipantau dan dinilai 

ulang secara berkala guna menjamin pelaksanaannya berjalan secara komprehensif 

dan berkesinambungan. Sebagai komitmen LPFK Banjarbaru dalam upaya 

optimalisasi dalam pembangunan Kesehatan maka hal yang perlu terus 

dikembangkan adalah peningkatan kualitas pelayanan penanganan fasilitas 

Kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan melalui pengujian, 

kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintahan dan swasta. 

 Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) LPFK Banjarbaru 

dapat berjalan dengan tepat dan benar sesuai dengan landasan yang diacu serta 

dapat memenuhi capaian dari target yang telah ditentukan. 

 


