
Kementerian Kesehatan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
2017

iii

DAFTAR  ISI

Hal

KATA PENGANTAR ……………………………………………............ i
DAFTAR  ISI ……………………………………………………............. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF   .……………………………………............. iv

BAB  I PENDAHULUAN …………………………………............... 1
A. LATAR BELAKANG .....…………………………............. 2
B. MAKSUD DAN TUJUAN .………………………............. 3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .………….................... 3
D. SISTEMATIKA .……………………………….................. 8

BAB  II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................. 9
A. VISI DAN MISI ……………..………………….............. 10
B. TUJUAN DAN SASARAN ….. ………………………….. 11
C. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN ……………………….... 12

BAB  III AKUNTABILITAS KINERJA .......………………..….......... 15
A. PENGUKURAN KINERJA .……………………............. 15
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2017 ………… 18

1. Pencapaian Tujuan dan sasaran

2. Pencapaian Indikator

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER

DAYA ………………………………………………………. 33

D. REALISASI ANGGARAN TOTAL ……...…..................... 38

BAB  IV PENUTUP  ………………………………………………..….... 39

LAMPIRAN: ………………………………………………………………… 41
FORMULIR  PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
PENGHARGAAN
FOTO-FOTO KEGIATAN







Kementerian Kesehatan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
2017

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Hukum dan Organisasi Tahun
2017 ini disajikan merupakan tahun ketiga capaian kinerja selama tahun
2015-2019. Bagi Biro Hukum dan Organisasi, laporan akuntabilitas kinerja
memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada  Sekretaris Jenderal, dan seluruh
pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.
Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa
informasi yang tertuang dalam LAK 2017 harus dapat memenuhi kebutuhan
pengguna internal dan eksternal.

LAK ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan
capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2017. Rencana kinerja 2017
dan penetapan kinerja 2017 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama
tahun 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015–2019 yang telah di implementasikan dalam Rencana
Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi serta disarikan dalam Indikator
Kinerja Kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2017 menunjukkan
bahwa Biro Hukum dan Organisasi memenuhi sasaran yang ditargetkan.
Pencapaian sasaran Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2017, berikut disampaikan

tabel besaran target dan realisasi masing-masing indikator.

Sasaran : Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan,
pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana
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Tabel 1
Target dan Realisasi Biro Hukum dan Organisasi

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara

keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian

perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator

kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana

Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2017.

Jika melihat grafik dibawah ini, maka terlihat bahwa tujuan dan

sasaran di tahun 2019 akan dapat tercapai, mengingat hasil disetiap

tahunnya sudah mendekati jumlah target yang ditetapkan di akhir tahun

Renstra.

Sasaran Indikator Kinerja
Target
2017

Realisasi
2017

Prosent
ase

Meningkatnya
Layanan
Bidang Hukum
dan
Organisasi

1. Jumlah produk hukum,

penanganan masalah

hukum dan fasilitasi

pengawasan dan yang

diselesaikan

234 407 173,9%

2. Jumlah produk layanan

organisasi dan

tatalaksana

15 15 100%
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Grafik: 1

Kumulatif Realisasi Kinerja Indikator 1 Tahun 2015, Tahun 2016, dan
Tahun 2017 dan Target Kumulatif sampai dengan Tahun 2019

Grafik: 2
Kumulatif Realisasi Kinerja Indikator 2 Tahun 2015, Tahun 2016, dan

Tahun 2017 dan Target Kumulatif sampai dengan Tahun 2019
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Jika melihat grafik di atas maka nampak bahwa terdapat target akhir

tahun Renstra yang telah dapat dicapai seperti nampak pada indikator 1,

sementara untuk indikator ke 2 (dua) masih dalam kesesuaian proses

mencapai target akhir tahun Renstra.

Dari segi anggaran didukung oleh anggaran DIPA Biro Hukum dan

Organisasi Tahun 2017 untuk Kegiatan Perumusan Peraturan Perundang-

undangan dengan alokasi Rp.14.017.035.000,00. Alokasi anggaran dalam

perjalanannya mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan

pemerintah dalam rangka efisiensi, sebesar 27,94% menjadi Rp

10.099.587.000,00 sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sampai

dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.847.353.456,00 atau 97.50%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terdapat

peningkatan penyerapan yang mendekati alokasi anggaran yang

direncanakan seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3:
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017
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Dari grafik tersebut, tampak bahwa alokasi anggaran dan realisasi Tahun

2017 tercapai karena ada penurunan alokasi anggaran dibandingkan realisasi

Tahun 2016. Namun demikian, kinerja yang diperoleh telah melampaui target

pencapaian dengan alokasi anggaran yang ada.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan

Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan

anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2017, dapat

dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang

akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk

merumuskan rencana kinerja tahun 2017, yaitu:

1. melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar

Kementerian Kesehatan maupun dengan unit teknis lain di Kementerian

Kesehatan serta diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan

Organisasi khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

2. memperkuat peran counterpart utama Biro Hukum dan Organisasi, yaitu

Bagian Hukormas/Hukorpeg/Tu kumpeg di Lingkungan Unit Eselon I;

3. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan

hasil perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah

direncanakan;

4. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan

pelatihan teknis yang diperlukan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan

sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja

(Performance-base Management) yang menyediakan informasi kinerja

yang berguna dalam pengelolaan kinerja.

Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, maka sebagaimana amanah Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014, setiap instansi wajib menyusun laporan

akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun sebagai bagian dari suatu

proses sistem tersebut.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap satuan kerja dalam

mempertanggungjawabkan pencapaian penetapan sasaran strategis dan

indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja yang

ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran berjalan.

Peningkatan produk-produk hukum dan organisasi yang akan

mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan menjadi

sasaran yang di amanahkan pada Biro Hukum dan Organisasi. Pada

tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi telah menetapkan target

pencapaian sasaran strategis melalui indikator sebagai alat ukur dalam

pencapaian sasaran. Setiap kebijakan yang diambil dan segala usaha

yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum dan organisasi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana

sasaran yang telah ditetapkan maka pada tahun 2017 penyusunan

peraturan perundang-undangan,advokasi hukum, penyidikan dan
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pengawasan, serta penataan organisasi dan tatalaksana menjadi fokus

pelaksanaan kegiatan. Selain itu Biro Hukum dan Organisasi juga

ditetapkan sebagai Sekretariat Tim Pelaksana RB Kementerian

Kesehatan, yang memfasilitasi implementasi reformasi birokrasi di

Kementerian Kesehatan sampai dengan UPT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun

anggaran 2017 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro

Hukum dan Organisasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan selaku atasan sesuai dengan perjanjian kinerja yang

ditandatangani.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menetapkan bahwa

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan

penataan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi

menyelenggarakan beberapa fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

b. pelaksanaan advokasi hukum;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Biro.
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Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan

Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan dapat disajikan melalui gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

Kabag PP I
•Ali Usman, SH

Kabag PP II
•Cici Sri Suningsih,
SH, M.Kes

Kabag Advokum
•Purwanta, SH, MH,
M.Kes

Kabag Ortala
•dr. Ika Trisia, MKM

Kepala Biro
Hukum dan Organisasi

• Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

•Kasubbag Peraturan Bidang
Farmalkes dan Inspektorat

Iwan Kurniawan, SH, MH

•Kasubbag Peraturan Bidang SDM
Kes dan Litbangkes

Ani Nurhayati, SH, MH

•Kasubbag Peraturan Bidang Kesmas
dan P2P

Indah Febrianti, SH, MH

•Kasubbag Peraturan Bidang Yankes

dr. Yanti Herman, SH, M.Kes

•Kasubbag Peraturan Bidang
Manakes

Nursal, SH, M.Hum

•Kasubbag Tata Usaha

Dito Chandra M, S.Kom, MA

•Kasubbag Advokasi Hukum I

Rahmat, SH, MH

•Kasubbag Advokasi Hukum II

Djoko Sujono, SH, MH

•Kasubbag Advokasi Hukum III

Novica Mutiara, SH, MKM

•Kasubbag Penataan Organisasi

Rudi Wijanarko, SKp, MM

•Kasubbag Tata Laksana

drg. Dian Lestari, MKM

•Kasubbag Analisis Jabatan

Franky Indra, SH

Kelompok
JFU

1. Tugas dan Fungsi Bagian
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan,

inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan

pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan

dan pengendalian penyakit.
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1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan

fungsi:

a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan,

inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan

pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit;

b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian

bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber

daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan

kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan

pengendalian penyakit; dan

c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi

peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat

kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan,

penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan

masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan

Perundang-undangan I :

a) Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dan Inspektorat ,mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan

alat kesehatan dan inspektorat;

b) Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia

Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan

perjanjian bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan

kesehatan.
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c) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian

bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan

pengendalian penyakit.

b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II
Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen

kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan

fungsi:

a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan

manajemen kesehatan;

b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian

bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;

c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi

peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan

dan manajemen kesehatan; dan

d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan

Perundang-undangan II :

a) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan

perjanjian bidang pelayanan kesehatan.

b) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
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penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan

perjanjian serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi,

dan publikasi bidang kesekretariatan jenderal dan peraturan

perundang-undangan bidang umum lainnya.

c) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan

tata persuratan serta kerumahtanggaan Biro.

c. Bagian Advokasi Hukum
Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan pelaksanaan advokasi hukum.

1) Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan,

dan pembelaan kasus hukum; dan

b) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2) Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Advokasi Hukum :

a) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan

pembelaan kasus hukum,serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian

dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.

b) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan

pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan

kefarmasian dan alat kesehatan.

c) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan
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pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi

pelaksanaan reformasi birokrasi.

1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a) evaluasi dan penataan organisasi;

b) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses,

standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;

c) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis

beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

d) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata

Laksana:

a) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan

evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi.

b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi

dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar

operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.

c) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan

fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta

jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
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pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Manajemen PNS dan

pengembangan sistem manajemen PNS secara profesional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada satuan kerja Biro Hukum dan

Organisasi yakni Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan.

D. SISTEMATIKA

LAK Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017 menjelaskan pencapaian

kinerja Biro Hukum dan Organisasi  selama Tahun 2017, yang juga

disandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap

rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja

bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka fikir seperti itu, sistematika penyajian LAK Biro Hukum

dan Organisasi adalah sebagai berikut:

 Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro

Hukum dan Organisasi, serta sistimatika penyajian laporan.

 Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang

visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi serta kebijakan dan program beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2017.

 Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran

kinerja, capaian kinerja tahun 2017, analisis akuntabilitas kinerja dan

realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja

Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun 2017.

 Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja

tahun 2017.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana

kinerja Biro Hukum dan Organisasi  tahun 2017 telah disusun Indikator

Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran

kegiatan organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan

kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada

atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu

kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan

pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target

kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak

sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini

harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target

kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk

mencapai target kinerja tahun 2017 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi

termuat dalam Rencana Lima Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.
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Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2017 di lingkungan Biro Hukum

dan Organisasi adalah sebagai berikut.

A. VISI DAN MISI
1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita

yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Visi Biro

Hukum dan Organisasi adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi

Presiden melalui Nawa Cita. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum

dan organisasi berupaya untuk meningkatkan peranan dalam
pelayanan prima bidang hukum kesehatan dan penataan
organisasi tepat fungsi dan ukuran, dan pelaksanaan manajemen
yang efisien dan efektif. Upaya tersebut menunjukkan tekad kuat dari

Biro Hukum dan Organisasi  untuk selalu meningkatkan kualitas dan

kuantitas produk hukum serta menata organisasi untuk mencapai visi

Presiden dan Kementerian Kesehatan.

2. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan.Untuk dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden,

maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan

bidang kesehatan;

b. memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum

bidang kesehatan;

c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan

kasus hukum bidang kesehatan ;
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d. melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan

penyidikan bidang kesehatan;

e. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana organisasi

Kesehatan

f. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya

manusia di bidang hukum, organisasi dan manajemen;

g. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1.   Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah

ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir

periode. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi

dalam periode tahun 2015–2019 adalah:

a. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum di bidang

kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat

berjalan dengan baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;

b. tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkat dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang

kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai

‘payung’ yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa

berlaku dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,

perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum

mutlak diperlukan agar pembangunan kesehatan berjalan sesuai

dengan yang dicita-citakan. Selain itu, pembangunan kesehatan tidak

akan terwujud jika manajemen organisasi yang bersangkungan tidak

tertata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan penataan organisasi

dan tatalaksana yang terencana dan berkesinambungan agar

pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal.
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2. Sasaran
Pencapaian sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada

kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun

akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan

sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes

Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Sasaran Indikator Kinerja Target 2017

Meningkatnya
Layanan Bidang
Hukum dan
Organisasi

1. Jumlah produk hukum, penanganan

masalah hukum dan fasilitasi

pengawasan dan yang diselesaikan

234

2. Jumlah produk layanan organisasi dan

tatalaksana

15

C. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN

1) Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Biro Hukum

dan Organisasi untuk mencapai tujuan. Kebijakan Biro Hukum dan

Organisasi  tahun 2017:

a. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam

berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan

hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan

kesehatan baik berupa Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/

Keputusan Menteri Kesehatan;

b. memberikan advokasi hukum, advokasi dalam rangka fasilitasi

penyidikan dan pengawasan permasalahan hukum serta
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telaahan terhadap berbagai masalah hukum di lingkungan

Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah

kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum

tanah/sertifikat tanah dan pengadaan barang/jasa;

c. meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan

melalui Jaringan Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan

perundang-undangan bidang kesehatan baik melalui media

cetak seperti jurnal dan melalui website hukor.depkes.go.id;

d. meningkatkan kualitas organisasi dan tatalaksana dengan

melakukan penataan yang sesuai ukuran dan ketepatan

fungsi, uraian jabatan, analisa beban kerja, analisa jabatan,

serta penyusunan berbagai pengaturan ketatalaksanaan di

lingkungan Kementerian Kesehatan;

e. dalam menunjang keselarasan pencapaian program

kesehatan dan menindaklanjuti pembagian kewenangan dan

urusan antara Pusat dan Daerah diperlukan koordinasi dan

kerjasama dalam penataan organisasi dan pelaksanaan tugas

fungsi serta melaksanakan amanah sesuai Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan

melakukan koordinasi penyusunan peraturan turunannya serta

fasilitasi implementasinya dengan melakukan kegiatan

fasilitasi pemetaan terhadap beban kerja Dinas Kesehatan

Prov/Kab/kota, serta advokasi pengorganisasian kesehatan di

daerah.

f. meningkatkan good governance melalui peningkatan kegiatan

menuju satuan kerja dengan sebutan “ Satker Wajar Tanpa

Pengecualian”.
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2) Kegiatan-Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan

Organisasi yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun

2017 Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan

output sebagai berikut :

Uraian Kegiatan

Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan

Organisasi Tatalaksana

1 Peraturan Perundang-undangan

2 Kajian Hukum Bidang Kesehatan

3 Bahan Materi PerUU Bidang Kesehatan dari Pusat dan

Provinsi

4 Advokasi masalah dan kasus hukum

5 Fasilitasi penyidikan dan pengawasan hukum bidang

kesehatan

6 Kajian dan penataan Organisasi serta penyusunan

Tatalaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7 Fasilitasi Implementasi dan penyiapan dokumen Reformasi

Birokrasi

8 Kajian dan fasilitasi penataan Organisasi Perangkat Daerah

9 Pembinaan Hukum dan Organisasi

10 Kegiatan dukungan Manajemen
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja

yang dicapai dengan standar, rencana,  atau target melalui indikator kinerja

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian

kinerja yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu

Januari – Desember 2017.

Pada Tahun 2017 ini merupakan rangkaian tahun ketiga dari proses

lima tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan

Organisasidalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–

2019. Kegiatan pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat – rapat evaluasi

secara periodik yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro dan diikuti oleh

seluruh pejabat struktural dan staf yang berkaitan secara langsung dalam

pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Evaluasi yang dilakukan secara

periodik ini membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat

capaian (target) pada setiap indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun berikutnya agar

dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.
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Kegiatan pengukuran dan pelaporan yang secara periodik

disampaikan kepada pimpinan adalah dalam rangka mencapai sasaran

kegiatan yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Hukum dan Organisasi,

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi yang telah ditetapkan adalah:

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi

dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja

output yaitu:

1. Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi

pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan :

a.  RUU/R.PP/R.Kepres/ R.Prepres./R.Inpres

b. Jumlah Permenkes/ Kepmenkes bidang kesehatan

c. Penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum

d. Fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana :

a. Penataan Organisasi, analisis beban kerja dan tata laksana

b. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

bidang kesehatan, bantuan pelayanan hukum, juga dihasilkanproduk

organisasi dan tatalaksana yang substansinya bersifat memberi tata aturan

terhadap pelaksanaan pekerjaan.Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi juga menjadi lokomotif

dan penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan,
pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana



Kementerian Kesehatan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
2017

17

1. Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada

kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan

nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap

tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan

sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes

Tahun 2015-2019dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Grafik 1
Kumulatif capain kinerja Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017

dan target akhir di tahun 2019 untuk 2 indikator

Jika melihat grafik diatas, maka nampak bahwa target akhir tahunan

Renstra masih dalam kesesuaian proses pencapaian target.

2. Pencapaian indikator tahun 2017

Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2017 , berikut disampaikan

tabel besaran target dan realisasi masing-masing indikator.
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Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi
pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan;

Tabel 1

Target dan Realisasi Biro Hukum dan Organisasi

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepan dan bahan yang dapat

dijadikan pembelajaran, berikut disampaikan uraian analisa dari masing

masing indikator dari sisi capaian, pembandingan, kegiatan utama,

gambaran permasalahan, upaya perbaikan dan beberapa inovasi yang telah

dilakukan.

1. INDIKATOR PERTAMA

Definisi operasional dari “jumlah produk hukum, penanganan masalah
hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan“

adalah sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses

penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum

yang diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan.

Untuk mengukur keberhasilan dari indikator tersebut, produk kegiatan

yang dihasilkan sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja
Target
2017

Realisasi
2017

Proses
ntase

Meningkatnya
Layanan Bidang
Hukum dan
Organisasi

1. Jumlah produk hukum,

penanganan masalah hukum

dan fasilitasi pengawasan dan

yang diselesaikan

234 407 173,9%

2. Jumlah produk layanan

organisasi dan tatalaksana

15 15 100%
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a. Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden
(RPerPres) Bidang Kesehatan.

Kondisi yang dicapai:

Dalam penyusunan RUU, RPP dan R PerPres bidang kesehatan

ditargetkan9 buah sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun

2017, dan dihasilkan 1 RUU, 5 RPP, dan 1 Perprestotal pencapaian

di tahun 2017 ini sebanyak 7buah output.

b. Keputusan/Peraturan Meteri Kesehatan/Perjanjian Kerja Sama

Kondisi yang dicapai :

Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak

93(sembilan puluh tiga) dan telah terealisasi sebanyak 232 (dua

ratustiga puluh dua) Kep/PerMenkes.

Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 16

(enam belas) dan telah terealisasi sebanyak 38 (tiga puluhdelapan)

Perjanjian Kerja Sama

Jika diakumulasikan produk peraturan perundangan tersebut

mencapai jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) produk perundang-

undangan dari target 118 (Seratus delapan belas) atau setara

228,81%.

Pencapaian pada tahun 2017, apabila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2016, prosentase pencapaian selalu diatas 100%.

Dengan demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai

target tahunan selalu optimal. Jumlah realisasi pencapaian produk

hukum secara kumulatif dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sudah

236,8 % dari target akhir tahun renstra pada tahun 2019.
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Analisis Pencapaian Target

Kegiatan yang mendukung pencapaian produk peraturan
perundang-undangan

Dalam mencapai target produk hukum berupa peraturan

perundang-undangan pada indikator pertama, diperlukan kegiatan-

kegiatan pendukung yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan

peraturan perundang–undangan yang sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kegiatan:

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang–undangan di

bidang kesehatan di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran

petugas dinas kesehatan, biro/bagian hukum pemda, organisasi

profesi, rumah sakit, dan institusi pendidikan.

3) Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak

Sasaran Kegiatan:

Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan

ditinjau dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4) Dokumentasi dan Penerbitan Katalog Hukum Bidang
Kesehatan

Sasaran Kegiatan:
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Terpantaunya pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian

catalog guna mempermudah administrasi dan pencarian

dokumen.

5) Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI)

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan SJDI hukum

secara nasional dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan

SJDI hukum bidang kesehatan oleh instansi kesehatan daerah.

6) Penerbitan Himpunan Peraturan Bidang Kesehatan

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun semua produk hukum

bidang kesehatan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan

selama 1 tahun.

7) Penguatan Website

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan ini adalah penataan dan penguatan website

sebagai sarana informasi dari produk dibidang hukum dan

Organisasi.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa

kendala, antara lain sebagai berikut :

Permasalahan:

1. kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait

masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU,

RPP dan R Perpres. Ketidakhadiran perwakilan menjadisalah

satu faktor penghambat karena terdapat beberapa materi yang
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harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi

penanggungjawabnya;

2. proses penyusunan RUU tentang Kekaratinaan Kesehatan selesai

pada tahap pembahasan Panja, namun sampai dengan saat ini

belum ada undangan dari tim perumus di DPR untuk pembahasan

selanjutnya;

3. masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk

Permenkes dan atau Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke

Biro Hukum dan Organisasi belum jelas secara substansi

sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini tentunya

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;

4. khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya

melebihi target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan

banyak draf yang diajukan secara cito;

5. belum adanya perencanaan penyusunan program legislasi

kesehatan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri

Kesehatan.

Pemecahan masalah:

1. perencanaan penyusunan program legislasi kesehatan akan
dibentuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan;

2. membuat sistem uji kelayakan pembentukan peraturan menteri

kesehatan untuk menyaring peraturan menteri kesehatan yang

akan ditetapkan;

3. ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali

dengan masukan materi yang akan dibahas;
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4. pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I

untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan

terhadap SOP;

5. melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan

pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.

Tindak Lanjut:

1. membuat kerangka regulasi legislasi kesehatan melalui e-karina

yang diisi oleh unit teknis terkait;

2. melakukan sosialisasi e-karina kepada Hukormas/ Hukorpeg dan

Tu kumpeg di Lingkungan Unit Eselon I.

c. Penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus
hukum

Kondisi yang dicapai:

Kegiatan penanganan masalah dan kasus hukum terkait

kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review

dengan target sebanyak 95 kasus telah terealisasi

sebanyak125kasus. Justifikasi realisasi output lebih besar dari pada

target adalah dikarenakan jumlah kasus dan permasalahan yang

akan masuk tidak dapat diprediksi secara akurat, selain itu banyak

kasus dan permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih

berproses.

Kasus yang tertangani terdiri dari:

1. 32 kasus perdata;

2. 7 kasus TUN;

3. 4 kasus judicial review;

4. penanganan masalah 43 rumah negara di 12 provinsi yang

harus dikembalikan ke rumah negara golongan II hasil

rekomendasi KPK;
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5. penanganan 39 masalah sengketa aset di beberapa provinsi.

Dari penanganan masalah dan kasus hukum di atas, Biro Hukum

dan Organisasi berhasil menang dalam kasus :

1. sengketa lahan Kementerian Kesehatan yang telah lama

dikuasai oleh Bogor Golf Club, telah dieksekusi secara sukarela

(foto terlampir), pada tanggal 8 Nopember 2017 bersama

Pengadilan Negeri Bogor;

2. gugatan wanprestasi atas pengelolaan lahan parkir di RSUP Dr.

Soeradji Tirtonegoro Klaten;

3. gugatan perbuatan melawan hukum terkait tidak diumumkannya

nama 37 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlibat dalam

penggunaan vaksin palsu;

4. gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunan vaksin

palsu kepada anak penggugat oleh RS Harapan Bunda;

5. gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan malpraktik di

RS Trimitra Bogor dimana kulit penggugat melepuh pasca

dilakukan operasi caesar;

6. gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan vaksin

palsu kepada anak para penggugat di RS St. Elisabeth bekasi;

7. gugatan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan tanah

Persil No. 12 S II Kohir No. 530 C1 seluas 0,65 Ha yang terletak

di Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

8. gugatan perbuatan melawan hukum terkait tidak terimanya

Penggugat diberikan penagihan pembiayaan rumah sakit

sebesar Rp. 159.500,- di RSUP Sardjito;

9. gugatan terhadap SK Menkes tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri

Sipil a.n. Itmadi Aziz;
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10. gugatan terhadap SK Menkes tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Marwanto

Lingga, SH.

Kendala dalam kegiatan penanganan masalah dan kasus hukum

terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial

review:

1. proses pengosongan lahan Jl. Hang Jebat Jakarta Selatan yang

dikuasai oleh PKBI belum dapat dilaksanakan karena masih

belum adanya persetujuan dariGubernur DKI Jakarta untuk

dilakukan penggusuran terhadap PKBI. Saat ini pihak PKBI

mengajukan gugatan kepada Kemenkes terkait kepemilikan

lahan tersebut sedangkan persetujuan dari Gubernur DKI

Jakarta belum juga keluar sehingga hal tersebut turut menjadi

penghambat dalam pelaksanaan pengosongan lahan;

2. Sekretariat unit eselon Iterutama bagian-bagian hukormas dirasa

kurang aktif terlibat di dalam penanganan kasus dan masalah di

lingkungan Kementerian Kesehatan;

3. dokumentasi yang kurang baik pada Unit PelaksanaTeknis

(UPT) maupun Sekretariat Unit Eselon I sehingga menghambat

penelusuran dokumen pendukung penanganan kasus dan

masalah di lingkungan Kementerian Kesehatan;

4. perhatian terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi masalah

baik di UPT maupun Unit Eselon I masih kurang sehingga

memperbesar potensi masalah yang seharusnya dapat dicegah

menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan;

5. penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan

Kementerian Kesehatan banyak yang bergantung pada

Kementerian/Lembaga (K/L)/ pihak lain yang tidak bisa

dikendalikan progressnya oleh Kementerian Kesehatan.
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Pemecahan masalah:

1. berkoordinasi dengan BPK untuk menelusuri alasan belum

keluarnya perintah dari Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan

pengosongan lahan PKBI;

2. mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana

tindak lanjut penyelesaian kasus dan permasalahan di

lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Unit terkait;

3. melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi

hal-hal yg berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;

4. tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di

luar Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L

terkait;

5. terhadap permasalahan yang penyelesaiannya masih

bergantung pada K/L atau pihak lain. Kementerian Kesehatan

akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga ada

progres yang konkrit terhadap penanganannya.

Tindak Lanjut:

1. melakukan pertemuan koordinasi dengan Hukormas/ Hukorpeg/

Tu kumpeg  mengenai petunjuk pelaksanaan dalam penanganan

kasus hukum dan aset;

2. melakukan koordinasi dengan Hukormas/ Hukorpeg/ Tu kumpeg

untuk menyusun komitmen bersama dalam penyelesaian dan

penanganan kasus hukum dan aset;

3. membuat matrik prioritas penyelesaian penyelesaian dan

penanganan kasus hukum dan aset;
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d. Fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Kegiatan Penyusunan Regulasi pengawasan dan penyidikan

bidang kesehatan dengan target sebanyak 20 dokumen dan telah

terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari:

1. rancangan Permenkes tentang pengawasan di bidang

kesehatan;

2. draf kurikulum modul pendidikan dan pelatihan tenaga

pengawas di bidang kesehatan;

3. permohonan rekomendasi untuk pengangkatan tenaga

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kejaksaan Agung

dan Bareskrim POLRI;

4. permohonan pengangkatan tenaga PPNS ke Kementerian

Hukum dan HAM;

5. permohonan Pelantikan tenaga PPNS ke Kementerian Hukum

dan HAM.

Output dari kegiatan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang

kesehatan semula adalah jumlah daerah yang akan dikunjungi
yang berpotensi besar dalam terjadinya pelanggaran terkait
penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber
daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Namun karena

sampai saat ini regulasi terkait tenaga pengawas dan penyidik

bidang kesehatan serta kurikulum maupun modul untuk pendidikan

dan pelatihan tenaga pengawas bidang kesehatan belum selesai

dan tenaga PPNS belum dilantik, maka output tersebut belum dapat

direalisasikan, sehingga satuan output diubah menjadi jumlah
dokumen proses penyusunan kurikulum  serta modul
pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas bidang kesehatan
dan juga dokumen proses pengajuan pengangkatan dan
pelantikan tenaga PPNS.
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Kendala dalam kegiatan penyusunan regulasi pengawasan dan

penyidikan bidang kesehatan:

1. rancangan Permenkes tentang pengawasan di bidang

kesehatan telah selesai dan dalam proses penetapan;

2. kurikulum dan modul untuk pendidikan dan pelatihan tenaga

pengawas bidang kesehatan belum dapat disusun karena

Permenkes yang menjadi acuannya masih belum ditetapkan.

Sedangkan kendala dalam kegiatan fasilitasi pengawasan dan

penyidikan bidang kesehatan:

1. proses pengangkatan dan pelantikan PPNS masih terhambat

karena belum semua unit utama memiliki petugas yang khusus

mengurusi masalah administrasi terkait kelengkapan yang

diperlukan dalam pengajuan pengangkatan dan pelantikan

PPNS sehingga tidak ada yang mengkoordinir para pegawai

yang telah lulus Diklat PPNS untuk melengkapi berkas dan

melakukan proses pengajuan pengangkatan dan pelantikan

PPNS;

2. aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan

pengangkatan dan pelantikan PPNS yang dimiliki oleh

KemenkumHAM masih sering bermasalah.

Pemecahan masalah:

1. melakukan pemantauan kemajuan proses penetapan

Permenkes Pengawasan;

2. melakukan finalisasi penyusunan kurikulum dan modul segera

setelah Permenkes Pengawasan di tetapkan;

3. memberikan surat himbauan kepada unit utama untuk segera

meminta password kepada Kementerian Hukum dan HAM agar
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Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana

dapat melakukan pengajuan proses pengangkatan dan

pelantikan tenaga PPNS.

Grafik 2
Pencapaian Kinerja indikator 1 , Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun

2015, 2016sampai dengan target akhir tahun Renstra

Dalam rangka pencapaian kinerja indikator pertama pada Tahun 2017

anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.988.756.679,- atau sebesar

97,69%dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.106.419.000,-.

2. INDIKATOR KEDUA

Definisi operasional dari “jumlah produk layanan organisasi
dan tatalaksana“ adalah sejumlah pengorganisasian dan

tatalaksananya serta produk reformasi birokrasi yang dihasilkan dan

atau dievaluasi.

Indikator kedua ini merupakan sejumlah kegiatan, dimana

produknya diarahkan untuk menata organisasi dan tata kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan.
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Kondisi yang dicapai :

Target pada tahun 2017 sebanyak 15 dokumen organisasi dan

tatalaksana dan telah dapat dihasilkan sebanyak 15 dokumen atau

setara dengan 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dari target

yang ditetapkan sebanyak 22, dan terealisasi sebanyak 34 buah karena

terdapat beberapa target yang diselesaikan dengan menyatukan

pembahasan/simplifikasi pembahasan.

Kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini

secara tidak langsung adalah implementasi reformasi birokrasi.Kegiatan

ini menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian kinerja

terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Hasil – hasil yang dicapai selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. evaluasi dan Rancangan Penataan UPT di lingkungan Kementerian

Kesehatan;

2. kriteria dan klasifikasi UPT Badan Litbangkes;

3. organisasi dan tata kerja UPT Badan Litbangkes;

4. kajian kebutuhan UPTD;

5. peta proses bisnis Kementerian Kesehatan;

6. evaluasi proses bisnis Kementerian Kesehatan 2015;

7. tata hubungan kerja penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

dan produk hukum lainnya;

8. tata hubungan kerja pengelolaan Rumah Negara;

9. Rancangan SOP Ketatausahaan;

10. monev SOP AP Biro Hukor;

11. informasi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan;

12. informasi faktor jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian

Kesehatan;

13. peta jabatan kantor pusat Kementerian Kesehatan;

14. ABK online UPT Kementerian Kesehatan;
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15. evaluasi implementasi RB Kementerian Kesehatan.

Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kurun waktu tahun 2017

dibandingkan tahun 2016 dan target akhir tahun Renstra, sebagaimana

gambar berikut :

Grafik 3

Pencapaian Kinerja indikator2 , Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun
2015, 2016sampai dengan target akhir tahun Renstra.

Pada indikator ke dua ini, meskipun secara kumulatif berada diatas

target namun dalam pelaksanaannya terdapat hal – hal yang perlu

ditingkatkan. Berikut disampaikan beberapa hal yang dikategorikan

sebagai permasalahan.

Permasalahan:

a. usulan/masukan substansi dan tindak lanjut dari unit sangat lama,

tidak komprehensif dan sering berubah-ubah/tidak sesuai substansi;

b. masih diperlukan pemahaman yang kuat terkait pembentukan UPT

untuk seluruh unit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
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c. Kementerian Dalam Negeri belum dapat memberi rekomendasi

pembentukan UPT dengan nomenklatur Balai mengingat balai

belum termasuk dalam kategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan

berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. masih diperlukan sinkronisasi penataan organisasi Kementerian

Kesehatan dengan organisasi perangkat daerah;

e. data tahapan kegiatan untuk penilaian analisis beban kerja dari

setiap output/produk yang sama masih banyak yang berbeda-beda;

f. data SOP masih dalam bentuk hard copy, sehingga banyak

memakan tempat untuk arsip memakan waktu untuk pencarian

ketika dibutuhkan;

g. masih diperlukan penguatan kemampuan sumberdaya manusia

dalam perencanaan dan implementasi konsep organisasi dan

tatalaksana, maupun dalam pengoperasian aplikasi tertentu pada

komputer;

h. kebijakan Kementerian PAN dan RB terkait organisasi dan sumber

daya manusia aparatur masih berubah-ubah dan belum ada

kepastian hukumnya.

Pemecahan masalah :

a. koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PAN

dan RB, Kementerian Dalam Negeri untuk penyamaan persepsi

kegiatan organisasi dan tata laksana;

b. penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit

Eselon I dalam penyelesaian permasalahan kegiatan;

c. menstandarkan output/produk/tahapan kegiatan untuk satuan kerja

yang sejenis;
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d. membangun aplikasi SOP AP untuk memudahlan pengumpulan

data dari unit dan untuk menjadi data base untuk evaluasi SOP AP

Kementerian Kesehatan;

e. penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan

dan implementasi konsep organisasi dan tatalaksana.

Tindak Lanjut:

a. telah dilaksanakan koordinasi dengan stake holder, K/L lain terkait

penyamaan persepsi kegiatan organisasi dan tata kelola;

b. telah dibuat aplikasi SOP AP;

c. telah dibuat beberapa Tata Hubungan Kerja di lingkungan Unit

Eselon I;

d. mengusulkan kegiatan uji kompetensi Inpassing Analis Kebijakan.

Untuk mencapai kinerja indikator kedua ini anggaran yang digunakan sebesar

Rp1.509.382.154,- setara dengan 98,07 % dari alokasi anggaran sebesar

Rp1.539.050.000,-

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran

Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun

2017 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses

penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:

1. perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang

telah ditetapkan;

2. perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target

indikator kinerja yang telah ditetapkan;

3. usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan yang

berlaku.



Kementerian Kesehatan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
2017

34

Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam melakukan

penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan

Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target

indikator  kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam perubahan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 Nomor

HK.01.07/Menkes/422/2017. Selain itu kegiatan sudah mengikut petunjuk

penelitian dan reviu RKA K/L alokasi anggaran Kementerian Kesehatan

Tahun Anggaran 2017 dan untuk usulan  anggaran kegiatan telah

disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Pada Tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan efisiensi

sesuai  dengan arah kebijakan pemerintah sebesar 27,95% dari pagu awal

sebesar Rp 14.017.305.000,- terefisiensi sebesar Rp 3.917.718.000,-

sehingga pagu anggaran Biro Hukum dan Organisasi yang dapat dikelola

sebesar  Rp 10.099.587.000,- . Namun begitu tidak menurunkan kinerja

Biro Hukum dan Organisasi dalam mencapai target indikator kinerjanya.

Efisiensi yang telah dilakukan juga tercermin dalam e-monev DJA, dengan

efisiensi 20 Biro Hukum dan Organisasi dapat mencapai kinerja sangat baik

dengan penyerapan sebesar 97,50% dan pencapaian keluaran 105%.
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b. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja

sesuai dengan tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan

sesuai dengan jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik.

Jumlah SDM Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017 sebanyak 69 (enam

puluh sembilan) orang.

Berikut penggambaran Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok

umur, jenis kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum dan

Organisasi.

a) Diagram 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

b) Diagram 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
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c) Diagram 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

d) Diagram 4

Jumlah pegawai berdasarkan distribusi per bagian, sebagai berikut:

Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro

Hukum dan Organisasi membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai

berikut:

1. 4 (empat) orang perancang perundang-undangan

2. 2 (dua) orang analis jabatan

3. 1 (satu) orang perencana

4. 1 (satu) orang sekretaris

Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum dan Organisasi

mempekerjakan tenaga non PNS sebagai perancang Perundang-undangan

dan pengolah data untuk membantu dalam pekerjaan teknis di Biro Hukum dan

Organisasi yang cukup padat.
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D. REALISASI ANGGARAN TOTAL

Biro Hukum dan Organisasi  dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2017

dengan kegiatan perumusan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi

anggaran di DIPA sebesar Rp10.099.587.000,- dan realisasi sampai dengan

31 Desember 2017 sebesar Rp 9.847.353.456,- atau setara dengan 97,50%.

Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami perubahan sesuai dengan

arah kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi yang semula mengelola

anggaran sebesar Rp14.017.305.000,- diefisiensikan sebesar 27,95% sehingga

anggaran menjadi sebesar Rp 10.099.587.000,-.

Perubahan alokasi anggaran dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan penyerapan

yang mendekati alokasi anggaran yang direncanakan seperti terlihat pada

grafik  berikut.

Grafik 8:
Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran (dalam jutaan)
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Dari grafik tersebut di atas, tampak bahwa alokasi anggaran dan realisasi

Tahun 2017 tercapai karena ada penurunan alokasi anggaran dibandingkan

realisasi Tahun 2016. Namun demikian, alokasi anggaran dan realisasi

semakin efektif dan efisien dalam mendukung penyelesaian kegiatan-kegiatan

di Biro Hukum dan Organisasi, kinerja dapat diperoleh melampaui target

pencapaian dengan alokasi anggaran yang sesuai.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan  akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

Biro Hukum dan Organisasi kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh

stakeholders yang terlilbat baik langsung maupun tidak langsung dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang hukum dan

organisasi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bagian dan subbagian di Biro

Hukum dan Organisasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun

2017 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang diatur dalam Kepmenkes

NomorHK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah menjadi Kepmenkes

Nomor NOMOR HK.01.07/MENKES/422/2017 tentangRencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019dan memperhatikan penetapan

kinerja yang telah ditandatangani pimpinan di awal tahun anggaran. Hal ini

didukung dengan fakta bahwa kinerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun

2017 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari

program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan produk-produk

hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

kesehatan.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Hukum dan

Organisasi menitikberatkan pada peningkatan jumlah produk hukum bidang

kesehatan yang diselesaikan, jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan

yang tertangani dan jumlah organisasi dan tatalaksana yang tertata di

lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT.
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Keberhasilanyang telah dicapai tahun2017 merupakan titik

awaluntukmelanjutkan pelaksanaan programdan kegiatanyang telah

dicanangkan padaperiode berikutnya dan sekaligus menjadibarometer

agarkegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih

efektif dan efisien.Untuk kelemahan dan hal-hal yang menghambat tercapainya

target dan rencana kegiatan akan dievaluasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi

Biro Hukum dan Organisasi awal tahun 2018, diharapkan dapat dicari solusi

serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan

di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.
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PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
Tahun : 2017

Sasaran Indikator Kinerja Target
2017

Realisasi
2017

Prosesntase

Meningkatnya
Layanan
Bidang Hukum
dan
Organisasi

1. Jumlah produk hokum, penanganan

masalah hukum dan fasilitasi

pengawasan dan penyidikan yang

diselesaikan

234 407 173,9%

2. Jumlah produk layanan organisasi

dan tatalaksana

15 15 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 10.099.587.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 9.847.353.456,-
Prosentase Realisasi : 97,50%



Foto-foto pada saat Pelaksanaan Eksekusi
Bogor Golf Club

Pembacaan Eksekusi oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Bogor

Penandatanganan Berita Acara Eksekusi

Penyerahan Berita Acara Eksekusi Proses merubuhkan Gerbang
Bogor Golf Club

Pemasangan papan Plang milik
Kementerian Kesehatan



PENGHARGAAN

Lomba Penilaian Independen Kantor Berbudaya Bersih dan Rapi, Sehat, Hemat, Aman,
Nyaman serta Ramah Lingkungan di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan
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