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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balai Kesehatan 

Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung tahun 2018 dilaksanakan untuk 

mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan.  

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui 

program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kesehatan Olahraga 

Masyarakat (BKOM) Bandung Tahun 2018 sebagaimana telah 

ditetapkan melalui Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan 

Nomor 12 tahun 2015. 

Pada tahun 2018, pencapaian kinerja Balai Kesehatan 

Olahragab Masyarakat (BKOM) Bandung diukur melalui 2 sasaran 

program yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kementrian 

Kesehatan tahun 2015 - 2019 dan rencana aksi Balai Kesehatan 

Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung tahun 2015 - 2019. 

Pada sasaran program pertama : dukungan manajemen, 

berhasil mencapai target kinerja sebesar 100% dengan capaian target 

anggaran sebesar 96.71%. Pada sasaran program yang kedua : 

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat 

berhasil mencapai target kinerja sebesar 104% dengan capaian target 

anggaran sebesar 99.08% 

Hasil capaian target kinerja dan anggaran Balai Kesehatan 

Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung tahun 2018 ini, akan dijadikan 

sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan target 

baik kinerja maupun anggaran demi optimalisasinya kinerja Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung di masa yang akan 

datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI 
 

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung adalah 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat. BKOM Bandung mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan dan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan 

peningkatan kemitraan serta sosialisasi di bidang kesehatan olahraga 

yang bersifat promotif dan preventif. 

BKOM Bandung dilembagakan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI. No. 127/Menkes/SK/II/2004 tertanggal 10 

Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan 

Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung, dan dituangkan kembali 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2359/Menkes/PER/XI/2011. 

BKOM Bandung dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam 

melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan secara teknis 

fungsional dibina oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

 

B. SUSUNAN ORGANISASI 

Susunan organisasi Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 

(BKOM) Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Kepala BKOM Bandung 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang membawahi : 

a. JFU Analis Kepegawaian 

b. JFU Bendahara Pengeluaran 

c. JFU Perencana 

d. JFU Penata Laporan Keuangan 
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e. JFU Pengelola BMN 

f. JFU Pengadministrasi Umum 

g. JFU Pranata Komputer 

h. JFU Verifikator Keuangan 

i. JFU Teknisi Mesin 

3. Kepala Seksie Kemitraan, yang membawahi : 

a. JFU Administrator Kesehatan 

b. JFU Penyuluh Kesehatan Masyarakat 

c. JFU Pengolah Data 

4. Kepala Seksie Pelayanan, yang membawahi : 

a. JFU Administrator Kesehatan 

b. Instruktur Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Susunan Organisasi BKOM Bandung 
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C. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BKOM Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pelayanan dan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan peningkatan 

kemitraan  serta  orientasi teknis di  bidang  kesehatan  olahraga. 

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, setiap bagian struktur 

organisasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan tugas dan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program pelayanan kesehatan 

olahraga masyarakat. 

b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (persuratan, keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan) dan kerumahtanggaan 

(perlengkapan, pemeliharaan, operasional perkantoran) 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan. 

2. Seksie Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi kerjasama kemitraan dan sosialisasi, serta 

orientasi teknis di bidang kesehatan olahraga. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Seksie Kemitraan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana kegiatan sesuai program 

kesehatan Olahraga masyarakat 

b. Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Olahraga 

c. Pelatihan kesehatan olahraga masyarakat 

d. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan 

e. Evaluasi dan penyusunan laporan 

3. Seksie Pelayanan  Kesehatan  Olahraga  mempunyai  tugas 

melakukan  penyiapan bahan  koordinasi pelayanan  

kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, serta fasilitasi 

penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan 

olahraga sesuai dengan program kesehatan olahraga 

masyarakat. 

b. Pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat dalam 

gedung dan luar gedung. 

c. Penyelenggaraan pelayanan latihan fisik bagi 

masyarakat (latihan fisik di fitness center, senam 

aerobik, senam yoga, dan lain lain) 

d. Melaksanakan pendampingan teknis/fasilitasi teknis bagi 

BKOM Daerah dan Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kota/Kabupaten 

e. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan olahraga. 

f. Evaluasi dan penyusunan pelaporan. 

 

D. KLASIFIKASI PEGAWAI 

Sampai saat ini, BKOM Bandung didukung oleh 41 pegawai 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir,  

o Spesialis Kesehatan Olahraga, sebanyak 1 orang. 

o Strata 2 / S2, sebanyak 9 orang. 

o Strata 1 / S1, sebanyak 15 orang. 

o Diploma 3 / D3, sebanyak 4 orang. 

o SMA/Sederajat, sebanyak 9 orang. 

o SMP/Dederajat, sebanyak 3 orang. 

b. Berdasarkan jenis kelamin : 

o Laki – laki sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 12 orang 

tenaga PNS dan 13 orang tenaga Non PNS. 
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o Perempuan sebanyak 16 orang, yang teridi dari 13 orang 

tenaga PNS dan 3 orang tenaga Non PNS. 

Adapun rincian Sumber Daya Manusia di BKOM Bandung dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. 
Pegawai PNS dan Non PNS BKOM Bandung 

Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

 Pegawai PNS 

No Pendidikan Jurusan Jumlah Keterangan 

1  Spesialis Kedokteran 
Olahraga 

1  Adminkes 

2    Strata 2 (S2) Dokter Umum 1 Kepala BKOM 

Keperawatan 
Komunitas 

1 Kasubag TU 

Kesehatan 
Masyarakat 

1    Kasie Kemitraan 

 

Dokter Umum 1 Kasie Pelayanan 

Dokter Umum 2 Adminkes 

Kesehatan 
Masyarakat 

1 Adminkes 

Faal Olahraga 1    Adminkes 

 Sains Olahraga 1    Adminkes 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Strata I (S1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kesehatan 
Masyarakat 

2 1. Perencana 

2. Adminkes 

Keperawatan 3 Adminkes 

Ekonomi 2 1. Penata 
laporan 
keuangan  

2. Bendahara 
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 Ilmu Olahraga 2 Instruktur olahraga 
 

Administrasi 
Publik 

1 Analis 
kepegawaian 

 
4 D3 D3 Teknik Elektro 

Medik 
1 Pengelola BMN 

  D3 Teknik 
Informatika 

1 Pengolah Data 

  D3 Akuntansi 1 Verifikator 
keuangan 

5 SMA, STM 

 

STM 1 Teknisi Mesin 

  SMA 

 

1 Pengadministrasi 
Umum 

  
 Pegawai Non PNS 

 
 

No Pendidikan Jurusan Jumlah Keterangan 

1 S1, D3, 

SMA, SMP 

S1 Olahraga 
 
D3 
Keperawatan 
 
SMA (sertifikat 
satpam) 
 
SMA  
 
   
 
 
 
 
SMP 

5 
 

1 
 

 
4 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
3 

 

Instruktur olahraga 
 
Perawat 
 

 
   Petugas    
   Keamanan 

 
   Pengemudi  
 

Kasir  
 
Pengadministrasi 
Umum 
 
Pramubakti 
 

 

 

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
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setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Salah satu kebijakan baru yang diluncurkan pada tahun 2016 dalam 

rangka akselerasi program untuk pembangunan kesehatan adalah 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan ini sebagai 

penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Salah satu fokus 

kegiatan ini adalah meningkatkan aktivitas fisik dalam rangka 

menurunkan beban penyakit tidak menular dan penyakit menular 

(double burden). Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi). 

Pada tahun 2017 penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung 

koroner (PJK) dan stroke  menduduki peringkat tertinggi. Meningkatnya 

PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi indek pembangunan manusia (IPM) 

Indonesia. 

Kementerian Kesehatan, mengimbau kepada seluruh komponen 

bangsa baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian 

faktor risiko PJK, sehingga angka kesakitan, kematian dan kecacatan 

karena PJK dapat diturunkan. 

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung yang 

bergerak   dalam bidang  promotif dan   preventif   sangat mendukung 

kebijakan pemerintah melalui promosi peningkatan aktivitas fisik 

masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan olahraga dalam 

upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan 

dalam fungsi BKOM Bandung yang melaksanakan pelayanan 

kesehatan olahraga, penelitian, peningkatan kemitraan serta orientasi 

teknis dibidang kesehatan olahraga. 

Aktivitas fisik sehari-hari (jalan kaki, pekerjaan rumah tangga, naik 

turun tangga, dll) belum bisa mencapai tingkat kebugaran, akan 
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tetapi sudah mampu meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan 

aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, teratur serta terukur 

(30 menit sehari, 3-5 kali seminggu), disebut juga latihan fisik, penting 

dilakukan untuk mencapai kebugaran. Peningkatan aktivitas fisik / 

latihan fisik ini akan meningkatkan produktivitas manusia sehingga 

diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia akan 

meningkat.
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. VISI BKOM BANDUNG 

Tujuan pembangunan kesehatan olahraga adalah meningkatkan 

derajat kesehatan melalui kebugaran jasmani dengan melakukan 

aktivitas fisik /latihan fisik dan atau olahraga yang baik, benar, 

teratur dan terukur untuk memperoleh sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan produktif. 

Visi BKOM Bandung sesuai dengan pembangunan kesehatan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang 

kesehatan yang ke III mengacu kepada NAWACITA yang kelima 

yaitu  “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. 

 

B. MISI BKOM BANDUNG 

Adapun misi BKOM Bandung adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas 

fisik/olahraga yang baik, benar, teratur, terukur, dan terprogram 

melalui  pelayanan  kesehatan olahraga  secara paripurna. 

b. Mensosialisasikan pelayanan kesehatan olahraga baik di institusi 

kesehatan maupun institusi lain yang terkait. 

c. Memberikan   pelayanan   kesehatan   olahraga   secara 

paripurna, baik di dalam gedung maupun luar gedung. 

d. Membantu   menurunkan   faktor   resiko   terjadinya    Penyakit 

Tidak Menular (PTM) melalui upaya pelayanan kesehatan 

olahraga secara paripurna. 

e. Membantu   meningkatkan   prestasi   olahraga   melalui 

penerapan berbagai aspek ilmu dan teknologi kesehatan 

olahraga. 
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f. Menerapkan Quality Assurance untuk kepuasan pelanggan 

internal, intermediate & eksternal. 

g. Menyediakan segala sumberdaya untuk kepentingan diklat dan 

penelitian bidang kesehatan olahraga. 

h. Mendayagunakan  dan  mengembangkan  seluruh  sumber daya 

internal maupun eksternal dengan menggunakan sistem informasi 

manajemen yang bermutu. 

 

C. TUJUAN 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan 

Pengembangan Kesehatan Olahraga Masyarakat di BKOM Bandung 

antara lain : 

a. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan tindakan individu, 

keluarga,dan masyarakat dan membudayakan aktivitas fisik dan 

olahraga dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk 

mengatasi masalah yang berkaitan dengan peningkatan 

kesehatan dan kebugaran jasmani sesuai potensi yang dimiliki. 

c. Meningkatnya jejaring kemitraan dengan stakeholder dalam 

penyelenggaraan pengembangan dan pelayanan kesehatan 

olahraga. 

d. Meningkatnya penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga 

melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesehatan olahraga. 

e. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sistem informasi 

manajemen. 
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D. SASARAN 

Sasaran yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BKOM 

Bandung tahun 2018 adalah Meningkatnya dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Kesehatan 

Masyarakat. 

 

E. STRATEGI 

Kebijakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi 

untuk mencapai tujuan, antara lain : 

a. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara bertahap 

sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan yang dimiliki 

pemerintah dan masyarakat yang mencakup sumberdaya 

(tenaga,sarana, prasarana, dan biaya), sistem informasi 

manajemen, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

b. Perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian upaya kesehatan 

olahraga diselenggarakan secara sistematik terpadu sesuai 

dengan sosial budaya dan kebutuhan masyarakat, didukung 

kemampuan pemerintah setempat, jaringan pelayanan kesehatan 

olahraga, sistem rujukan yang tersedia, serta berbasis kepada 

data dasar yang diperoleh dari kajian penelitian yang objektif. 

c. Pemantapan dan penggalangan kemitraan dengan lintas 

program, lintas sektor, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Media Masa, Organisasi Profesi, dunia usaha dan 

masyarakat dalam upaya membudayakan masyarakat untuk 

melakukan aktivitas fisik dalam bentuk latihan fisik atau olahraga 

yang baik, benar, teratur, dan terukur. 

d. Upaya kesehatan olahraga diarahkan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat teratur di 
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lima tatanan hidup sehat (rumah tangga, institusi pendidikan, 

tempat kerja, tempat umum dan sarana kesehatan). 

 

F. PROGRAM BKOM BANDUNG 

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan 

kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan maka program yang akan dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh BKOM Bandung adalah sebagai berikut : 

a. Pelayanan kesehatan olahraga. 

b. Pelatihan dan pendidikan/peningkatan sumber daya manusia 

kesehatan olahraga. 

c. Pengembangan kemitraan dan jejaring. 

d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 

olahraga. 

e. Pengembangan dukungan  manajemen. 

Penetapan tujuan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 

(BKOM) Bandung pada umumnya didasarkan pada isu-isu 

kesehatan yang berkembang. Tujuan tersebut menunjukkan suatu 

kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

(2015-2019) dan mengarahkan perumusan sasaran, program, 

serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung dalam kurun 

waktu  satu  tahun. Penetapan  sasaran  dirumuskan lebih  spesifik, 

terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun 

waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator 

pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian 

sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun 

bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. 
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Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan 

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan secara 

berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata 

terhadap tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Tujuan dan 

sasaran Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung 

tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



 

Tabel RAK-RKT & Gambaran Umum Rencana Kinerja Jangka Menengah (2015-2019) 
Sasaran, Indikator dan Target 

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung : 

 

SASARAN TARGET  SATUAN 

Sasaran Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Output 2015 2016 2017 2018 2019 Kumulatif   
Meningkatnya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya pada 
program 
kesehatan 
masayarakat 

 
 
 
 
 
 

 

Persentase realisasi 
kegiatan 
administrasi 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 
program pembinaan 
kesehatan 
masyarakat 
 

Dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 
pada program 
pembinaan 
kesehatan 
masyarakat 

1.  Jumlah SDM terlatih Kes.OR  225 400 292 292 291 1500 Orang 

2.  Jumlah kegiatan Promosi 
kesehatan 
 olahraga  

25 37    39 41 43 185 Dokumen 

3.   Jumlah Media Promosi  4 8 8 8 8 8 Jenis 

4.   Jumlah  Kerjasama layanan 
kesehatan 
  olahraga   

10 12 14 16 18 70 Layanan kerjasama 

5.   Jumlah Monitoring dan Evaluasi  42  28 28 31 41 170 Dokumen  

6.  Jumlah pelayanan kesehatan 
0lahraga 
     yang diselenggarakan  

7500 22.00
0 

24.20
0 

37.36
4 

38.11
1 

129.175 Pelayanan ( semua 
latihan fisik dan semua 
pemeriksaan) 

7.  Persentase Penelitian Kesehatan 
olah  
     raga 
 

1 1 1 1 1 5 dokumen 

8.  Jumlah Publikasi hasil penelitian 
     kesehatan olah raga  

2 2 2 2 2 10 Dokumen 

9.  Persentase penyelenggaraan 
administrasi 
     kepemerintahan sesuai ketentuan  

100 100 100 100 100 100 Persen (berdasarkan 
instrumen penilaian 
administrasi 
kepemerintahan) 

10. Presentase Sarana dan Prasarana 
Yang 
     Sesuai Standar (perkantoran)  

89,55 100 100 100 100 100 Persen (berdasarkan 
instrument penilaian 
sarpras) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Pagu anggaran BKOM sesuai dengan No DIPA : SP DIPA-

024.03.2.775554 / 2018  tanggal 5 Desember 2018, adalah sebesar Rp. 

6.860.615.000,- 

Selama tahun 2018, terdapat 5 kali revisi, yaitu 4 revisi DIPA dan 1 

revisi POK.  Revisi DIPA yang pertama tanggal 21 Februari 2018. Revisi 

kedua tanggal 18 Juli 2018. Revisi ketiga tanggal 12 November 2018 dan 

revisi DIPA yang terakhir yaitu tanggal 30 November 2018. Sementara 

revisi POK tanggal 27 Desember 2018. 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Indikator kinerja BKOM Bandung adalah persentase realisasi 

kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya program kesehatan masyarakat. Adapun sasaran 

program/kegiatannya adalah meningkatnya dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat.   

Berikut ini uraian capaian kinerja dari BKOM Bandung dilihat dari 

sasaran program / kegiatannya dan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

beserta indikator outputnya. 

Sasaran program, terdiri atas :  

1. Dukungan manajemen pada program Kesehatan Masyarakat 

2. Pelaksanaan tugas teknis lainnya  pada program Kesehatan  

Masyarakat. 
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1.  Dukungan manajemen program kesehatan masyarakat 
 

No Indikator Output Target 

2017 

Target 

2018 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

Persen 

2017 

Persen 

2018 

Realisasi 

s.d 2018 

Persen 

realisasi 

thd 

RPJMN 

1. Persentase 
penyelenggaraan 
administrasi 
kepemerintahan 
sesuai ketentuan 
(tidak kumulatif) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 

2. Persentase sarana 
dan prasarana yang 
sesuai standar (tidak 
kumulatif)  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 

Tabel 1. Dukungan manajemen program kesehatan masyarakat 

Jumlah rata-rata capaian kinerja untuk sasaran program layanan umum 

dan rumah tangga BKOM Bandung tahun 2018 adalah sebesar 100% 

dengan uraian sebagai berikut :  

1. Persentase penyelenggaraan administrasi kepemerintahan sesuai 

ketentuan tercapai sesuai target yaitu 100 %. Kegiatan administrasi 

kepemerintahan yang dilaksanakan meliputi perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pelaksanaan 

evaluasi pelaporan, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan 

pengelolaan aset negara serta laporan akuntabilitas kinerja (instrumen 

penilaian indikator  persentase satuan kerja yang melaksanakan 

administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan terlampir). Dari 

instrumen penilaian indikator tersebut, BKOM Bandung telah 

melaksanakan semua komponen / sub komponen yang dijadikan 

ukuran. Sehingga target pencapaian dari tahun 2018 adalah 100 %. 

2. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar di tahun 2018 

telah tercapai 100 %. Penilaian sarana dan prasarana meliputi ruang 
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Grafik 1. Dukungan manajemen pada program kesehatan masyarakat 

 

2. Pelaksanaan tugas teknis lainnya  pada program Kesehatan  

 Masyarakat 

No Indikator Output Target 

2017 

Target 

2018 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

% 

2017 

% 

2018 

Realisasi 

s.d 2018 

% 

realisasi 

thd 

RPJMN 

1. Jumlah SDM terlatih 
kesehatan olahraga  

292 292 332 279 113.98 95.5 104.8 69.9 

2. Jumlah kegiatan 
promosi kesehatan 
olahraga  

39 41 39 49 105.03 119.5 

 

148 80 

3. Jumlah Media Promosi 8 8 8 8 100 100 7 80 

4. Jumlah dokumen 
kerjasama lintas 
sektor dan lintas 
program  

14 16 14 16 100.00 100.00 52 74.3 
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5. Jumlah monitoring 
dan pendampingan 
teknis 

28 31 57 33 203.57 106 134 78.82 

6. Jumlah pelayanan 
kesehatan olahraga  

24.200 37.364 42.746 42.497 176.63 114.51 138.670 107.35 

7. Jumlah penelitian 
kesehatan olahraga  

1 1 1 1 100 100 5 80 

8. Jumlah publikasi hasil 
penelitian kesehatan 
olahraga  

2 2 3 2 150 100 7 70 

Tabel 2. Pelaksanaan tugas teknis pada program kesehatan masyarakat 

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja  pada sasaran program  

bimbingan teknis lainnya program kesehatan masyarakat tahun 2018 

adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah SDM terlatih kesehatan olahraga tercapai sebesar 95,5%. (279 

orang dari target  tahun 2018 sebesar 292 orang)  

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator ini adalah :  

a. Orientasi teknis kesehatan olahraga bagi petugas Puskesmas Kota 

/ Kab di provinsi Jawa Barat sebanyak 102 orang 

b. Orientasi teknis kesehatan olahraga bagi petugas Puskesmas Kab / 

Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 41 orang.  

c. Orientasi teknis kesehatan olahraga bagi petugas Puskesmas Kab / 

Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 51 orang.  

d. Sosialisasi pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah sebanyak 

60 orang 

e. Pelatihan kesehatan olahraga bagi instruktur senam Prolanis 

f. pelatihan instruktur fitness bagi karyawan Balai Pelatihan Kesehatan 

(Bapelkes) Dinkes Jabar sebanyak 5 orang (pembiayaan dari 

Bapelkes Dinkes Jabar). 

     Capaian indikator output jumlah SDM terlatih kesehatan olahraga 

pada tahun 2018 lebih rendah dari capaian tahun 2017 serta tidak dapat 

mencapai target yang tertuang dalam Rencana Kinerja BKOM tahun 

2018. Hal ini dikarenakan pembatasan alokasi anggaran perjalanan 
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dinas pada proses perencanaan anggaran. Oleh karena itu kegiatan-

kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator SDM terlatih 

tersebut tidak dapat dialokasikan sesuai target, mengingat kegiatan 

tersebut membutuhkan perjalanan dinas yang cukup besar (seperti 

untuk paket meeting, transport, dan uang harian peserta). Terkait 

dengan hal tersebut, maka pada dokumen perencanaan tahun 2018 

hanya dapat dialokasikan anggaran kegiatan yang mendukung 

pencapaian indikator tersebut untuk 274 orang. 

Dari target Rencana Kinerja Jangka Menengah (2015-2019) BKOM 

Bandung sebanyak 1500 SDM terlatih kesehatan olahraga pada tahun 

2019,  capaian SDM terlatih s.d tahun 2018 adalah sebanyak 1048 

(baru mencapai 69,9% dari target jangka menengah). Capaian s.d 

tahun 2018 ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang 

tertuang pada Rencana Kinerja Jangka Menengah yaitu sebesar 80,6% 

dari target akhir jangka menengah dapat tercapai di tahun 2018. Hal ini 

dikarenakan adanya efisiensi anggaran, kebijakan pembatasan alokasi 

anggaran perjalanan dinas, dan self blocking perjalanan dinas pada 

kurun waktu  2015-2018. Kebijakan atau dinamika anggaran tersebut 

mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk 

mendorong pencapaian target indikator jumlah SDM terlatih dengan 

anggaran perjalanan dinas yang cukup besar tidak dapat terlaksana.  

Pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target 

indikator SDM terlatih kesehatan olahraga, terdapat sisa anggaran 

perjalanan dinas yang bersumber dari sisa alokasi tiket pesawat panitia 

dan narasumber untuk kegiatan orientasi teknis kesehatan olahraga di 

Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, selisih penyesuaian transport 

peserta pada kegiatan sosialiasi pembinaan kebugaran jasmani anak 

sekolah sebesar kurang lebih Rp. 7.018.000. Sisa anggaran tersebut 



21 
 

kemudian direvisi dan dialihkan ke anggaran perjalanan dinas untuk 

kegiatan pembinaan SDM yang berupa pertemuan, koordinasi, dan 

sosialisasi dari pusat serta kegiatan pendampingan teknis kesehatan 

olahraga di Kota Bandung. 

2. Jumlah kegiatan promosi kesehatan olahraga tercapai sebesar 119,5% 

(49  dari 41 kegiatan promosi yang ditargetkan pada tahun 2018). 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi indikator ini adalah: 

a. sosialisasi kesehatan olahraga bagi instansi dan klub/cabang 

olahraga (2 dokumen). 

b. sosialisasi kesehatan olahraga bagi Lembaga Lanjut Usia Indonesia 

(LLI) Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi (2 dokumen). 

c. sosialisasi kesehatan olahraga melalui TV ( 13 dokumen, yang terdiri 

dari 8 dokumen iklan layanan masyarakat, dan 5 dokumen talkshow) 

d. sosialisasi kesehatan olahraga melalui radio (26 dokumen, yang 

terdiri dari 20 dokumen iklan berupa spot/adlibs dan 6 dokumen 

talshow). Kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) radio. 

e. Sosialisasi kesehatan olahraga dalam kegiatan pameran (4 

dokumen). Sosialisasi dilaksanakan dalam kegiatan pameran Rapat 

Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas), pameran dalam acara 

seminar kebugaran di Kementerian Kesehatan RI, pameran 

peringatan hari kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan RI, dan 

pameran dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI. 

f. Sosialisasi kesehatan olahraga di instansi (2 dokumen). Kegiatan 

berupa: sosialisasi kesehatan olahraga di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan sosialisasi ke Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Kencana Bandung. 
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Sebagai akibat dari pembatasan alokasi anggaran perjalanan dinas 

maka alokasi anggaran yang pada usulan awal perencanaan 

dialokasikan untuk kegiatan yang mengungkit indikator jumlah SDM 

terlatih dialihkan ke kegiatan sosialisasi kesehatan olahraga yang 

masuk dalam indikator jumlah promosi kesehatan olahraga.  

Dari realisasi 49 kegiatan promosi, sebanyak 46 kegiatan mendapat 

alokasi biaya dalam anggaran BKOM Bandung baik yang secara 

khusus dianggarkan dalam kegiatan promosi maupun yang teralokasi 

dalam anggaran perjalanan dinas rutin dan PNBP seperti untuk 

kegiatan pameran dan transport lokal petugas untuk sosialisasi ke 

instansi. Sebanyak 2 (dua) kegiatan (pameran HKN dan pameran 

peringatan hari kesehatan jiwa) dibiayai oleh Direktorat Kesehatan 

Kerja dan Olahraga, dan 1 (satu) kegiatan sosialisasi dalam bentuk 

audiensi ke STIKES Bakti Kencana tidak menggunakan biaya. 

Dari target Rencana Kinerja Jangka Menengah (2015-2019) BKOM 

Bandung sebanyak 185 dokumen kegiatan promosi kesehatan 

olahraga pada tahun 2019, capaian jumlah kegiatan promosi kesehatan 

olahraga s.d tahun 2018 adalah sebanyak 148 (mencapai 80% dari 

target jangka menengah). Capaian s.d tahun 2018 ini lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan target yang tertuang pada Rencana 

Kinerja Jangka Menengah yaitu sebesar 76,8% dari target akhir jangka 

menengah dapat tercapai di tahun 2018 (target kumulatif 2015-2018 = 

142 atau 76,8% dari 185). 

3. Jumlah media promosi pada tahun 2018 tersusun sebanyak 10 

(sepuluh) jenis atau 125% dari target tahun 2018. 8 (delapan) jenis 

media promosi tersusun sesuai alokasi anggaran tahun 2018 antara 

lain barang promosi, leaflet, poster, kalender, sticker, buku saku 

kesehatan olahraga, company profile, dan banner. Sementara itu 2 
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(dua) jenis media promosi lain yang tersusun tidak secara khusus 

teralokasi anggarannya seperti media sosial dan video dengan konten 

kesehatan olahraga (tentang gerakan kalistenik). Capaian jumlah 

media promosi s.d tahun 2018 adalah sebesar 125% dari target 

rencana kinerja jangka menengah BKOM. 

4. Jumlah dokumen layanan kerjasama pada tahun 2018 tercapai 

sebanyak 100% yaitu sebanyak 16 dokumen. Dokumen kerjasama 

antara lain: 

a. Dokumen kerja sama sosialisasi kesehatan olahraga dengan TVRI. 

b. Dokumen kerja sama sosialisasi kesehatan olahraga dengan radio 

Rase FM 

c. Dokumen kerja sama sosialisasi kesehatan olahraga dengan radio 

PR FM 

d. Dokumen kerja sama penyediaan instruktur dengan Bapelkes 

Dinkes Provinsi Jawa Barat 

e. Dokumen kerja sama penyediaan instruktur senam Program 

Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dengan klinik Widya Bakti 

Inti (WBI) 

f. Dokumen kerja sama pemeriksaan kebugaran dengan STIKES 

Dharma Husada Bandung 

g. Dokumen kerja sama pemeriksaan kebugaran di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I 

h. Dokumen kerja sama penyediaan instruktur senam dengan Klinik 

Medika Antapani Bandung 

i. Dokumen kerja sama layanan magang mahasiswa Universitas 

Komputer (Unikom) Bandung an. Rizky Dwi Putra 

j. Dokumen kerja sama layanan magang mahasiswa Universitas 

Padjadjaran (Unpad) Bandung an.Nadila Zahara Faradysa. 
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k. Dokumen kerja sama dengan Asosiasi Instruktur Aerobik dan 

Fitness (ASIAFI) Jabar dalam pelatihan instruktur senam Prolanis 

l. Dokumen layanan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purwakarta dalam pelatihan instruktur olahraga di puskesmas 

m. Dokumen kerja sama dengan Fakultas Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan (FPOK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam 

fasilitasi pendidikan kegiatan Praktek Lapangan Akademik (PLA) 

bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan (IKOR)  

n. Dokumen kerja sama dengan Pelayanan Kesehatan (Yakes) Telkom 

Bandung dalam pelatihan kesehatan olahraga di Yakes Telkom. 

o. Dokumen kerja sama dengan PT.ABIPRAYA Penta (KSO) dalam 

penyediaan instruktur senam  

p. Dokumen kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam 

hal penelitian kesehatan olahraga 

5. Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pendampingan teknis 

tercapai 106 % (33 dokumen dari target 2018 sebanyak 31 dokumen). 

Rincian capaian kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Kegiatan pendampingan teknis ke BKOM daerah, menghasilkan 7 

dokumen, yaitu : 

1. BKMOM Kalimantan Timur 

2. BKOM Prop Kalimantan Selatan 

3. PKO Prop. Kalimantan Barat 

4. PPKO Malang 

5. BKOM Pelkes Sumatera Barat 

6. UPT JKMB Prop. Bali 

7. BKOR PIPPM Kab Lumajang 

 Kegiatan monitoring evaluasi dan pendampingan teknis ke  Dinas 

Kesehatan Provinsi, dilaksanakan dalam satu waktu. Dengan 
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demikian setiap kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen, yaitu 

dokumen monitoring evaluasi dan dokumen pendampingan teknis. 

Pada tahun 2018 kegiatan monitoring dan evaluasi serta 

pendampingan teknis dilaksanakan pada 10 Dinas Kesehatan 

Propinsi yang berada di wilayah  Jawa Barat, sehingga 

menghasilkan 20 dokumen, 10 dokumen monev dan 10 dokumen 

pentek. Dinas Kesehatan tersebut adalah : 

1. Dinkes Kabupaten Pangandaran  

2. Dinkes Kabupaten Majalengka 

3. Dinkes Kabupaten Kuningan 

4. Dinkes Kota Sukabumi 

5. Dinkes Kabupaten Sukabumi 

6. Dinkes Kabupaten Tasikmalaya 

7. Dinkes Kabupaten Karawang 

8. Dinkes Kabupaten Bekasi 

9. Dinkes Kabupaten Ciamis 

10. Dinkes Kota Subang 

 Kegiatan monitoring evaluasi dan pendampingan teknis juga 

dilaksanakan ke Dinas Kesehatan Kota Bandung.  

Khusus untuk Dinkes Kota Bandung monev dan pentek ini di 

laksanakan pada 3 Puskesmas yang berada dalam wilayah kerja 

Dinkes Kota Bandung, yaitu Puskesmas Griya Antapani, Puskesmas 

Caringin dan Puskesmas Cijagra lama. Materi pendampingan teknis 

bagi ke tiga puskesmas tersebut adalah pembinaan posbindu, 

kelompok olahraga masyarakat, dan fitness center. Monitoring 

evaluasi dilakukan kemudian, untuk melihat hasil dari pendampingan 

teknis tersebut. Dengan demikian dari kegiatan monev dan pentek 

ini menghasilkan 6 dokumen. 
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Pemilihan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk lokasi 

pendampingan teknis tahun 2018 masih merupakan kelanjutan dari 

kebijakan tahun 2017 yaitu difokuskan pada Provinsi Jawa Barat.  

Pada tahun 2017 telah dilakukan pendampingan teknis ke 19 

kabupaten/kota di Jawa Barat. Saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 

kab/kota.  

Pentek pada tahun 2018 dialokasikan untuk kab/kota yang belum 

mendapatkan pentek pada tahun 2017 yaitu sebanyak 8 kab/kota, dan 3 

kab/kota yang sudah dipentek tetapi dianggap masih perlu mendapatkan 

pentek karena berdasarkan laporan tahun 2017 masih belum memadai 

dalam hal kesehatan olahraga. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kab. 

Bekasi, Kab. Ciamis dan Kab. Subang 

6. Jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan berhasil 

mencapai target sebesar 42.497 atau 114.51%. Target tahun 2018 

telah direvisi dari target yang tercantum di dalam RAK. Target sebelum 

revisi adalah 24.200, setelah revisi target dinaikkan menjadi 37.364. 

Alasan dinaikkannya target adalah karena capaian 2016 dan 2017 jauh 

melampai target awal. Pelayanan kesehatan olahraga meliputi 

pemeriksaan kesehatan olahraga dan latihan fisik. Peningkatan terjadi 

pada kedua layanan tersebut pada semua jenis klien, baik klien yang 

ingin meningkatkan kebugaran, membentuk tubuh, menurunkan berat 

badan maupun calon jamaah haji. 

7. Persentase penelitian kesehatan olahraga tercapai sesuai target  yaitu 

1 dokumen penelitian di tahun 2018. Penelitian yang diselenggarakan 

di tahun 2018  berjudul : Perbedaan Hasil Daya Tahan Jantung Paru, 

Kapasitas Fungsi Paru, Kepadatan Tulang, HDL, LDL, Asam Urat dan 

Gula Darah Sewaktu Antara Latihan Senam dan Jalan Kaki Pada 

Pralansia dan Lansia. 
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8. Jumlah publikasi hasil penelitian kesehatan olahraga di tahun 2018  

berhasil mencapai target yaitu 2 dokumen publikasi. Hasil penelitian 

yang dipublikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Comparison of Motor Coordination and Cardiorespiratory Fitness in 

Urban-Rural Children, 2nd ASEAN Sports Medicine Conference, 

Malaysia, 2018 

2. Gender Differences in Motor Coordination and Physical activity, 3rd 

ICSSHPE UPI, 2018 

 

 

 

 

 

 



28 
 

41

8

16

31

1 2

49

8

16

33

1 2

0

10

20

30

40

50

60

Jumlah kegiatan promosi
kesehatan olahraga

Jumlah media promosi Jumlah dokumen kerjasama
lintas sektor dan lintas

program

Jumlah monev, Pentek dan
Fastek

Jumlah penelitian kesehatan
olahraga

Jumlah publikasi hasil
penelitian kesehatan

olahraga

Pelaksanaan tugas teknis pada program kesehatan masyarakat tahun 2018

Target Realisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafik 2 : Bimbingan teknis program pembinaan kesehatan masyarakat 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) 

Bandung tahun 2018 berdasarkan DIPA BKOM Bandung No. 

024.03.2.775554 / 2018 tanggal 5 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 

6.860.615.000,- 

Nilai tersebut terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja, yaitu sebagai berikut : 

1) Belanja Pegawai            :    Rp  1.618.637.000,- 

2) Belanja Barang            :    Rp  4.230.978.000,- 

3) Belanja Modal  :    Rp     948.000.000,- 

Sedangkan untuk rincian alokasi anggaran atas nilai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan manajemen program kesehatan masyarakat 
 

No Indikator Output Anggaran 

2017 

Anggaran 

2018 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

Persen 

2017 

Persen 

2018 

1. Persentase 
penyelenggaraan 
administrasi 
kepemerintahan sesuai 
ketentuan  

3.472.011.000 3.730.943.000 3.332.126.756 3.592.496.670 95.97 % 96.29 

2. Persentase sarana dan 
prasarana yang sesuai 
standar  

74.948.000 920.063.000 69.140.000 
 

905.717.350 92.25 % 98.44 

Rata-rata capaian 3.546.959.000 4.651.006.000 3.401.266.756 4.498.214.020 95.89 % 96.71 

      Tabel 3. Dukungan manajemen program kesehatan masyarakat 

Pada sasaran  dukungan manajemen program kesehatan 

masyarakat. Capaian kinerja anggaran  tahun 2018 secara 

keseluruhan mencapai 96.71%. Bila di bandingkan dengan capain 

serapan anggaran pada tahun 2017 yang mencapai 95.89%, maka 

pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi anggaran sebesar 

0.82%. 

Untuk setiap indikator output pada sasaran ini telah mencapai 

target dalam penetapan kinerja, yaitu diatas 93%. 
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2. Bimbingan teknis program kesehatan masyarakat 

No Indikator Output Anggaran 

2017 

Anggaran 

2018 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

Persen 

2017 

Persen 

2018 

1. Jumlah SDM terlatih 
kesehatan olahraga 
(kumulatif) 

789.174.000 852.952.000 772.415.949 844.129.600 97.88  98.97 

2. Jumlah kegiatan promosi 
kesehatan olahraga (tidak 
kumulatif) 

241.580.000 360.935.000 236.720.000 360.184.750 97.99 99.79 

3. Jumlah media promosi (tidak 
kumulatif) 

34.820.000 56.566.000 33.220.000 56.240.000 95.40 99.42 

4. Jumlah dokumen kerjasama 
lintas sektor dan lintas 
program (tidak kumulatif) 

-  -    

5. Jumlah monitoring dan 
evaluasi (pentek, fastek) 
(kumulatif) 

286.638.000 183.160.000 281.445.574 179.933.678 98.19 98.24 

6. Jumlah pelayanan kesehatan 
olahraga yang 
diselenggarakan (tidak 
kumulatif) 

619.297.000 617.646.000 614.289.386 612.328.419 99.19 99.13 

7. Persentase penelitian 
kesehatan olahraga 
(kumulatif) 

135.920.000 131.250.000 134.666.235 129.461.000 99.08 98.64 

8. Jumlah publikasi hasil 
penelitian kesehatan 
olahraga (kumulatif) 

4.500.000 7.100.000 3.100.000 7.097.850 68.89 99.97 

Rata – rata Capaian 3.093.828.197 2.209.609.000 
 

2.470.867.144 2.189.375.297 
 

95.29 99.08 

Tabel 4 : Bimbingan teknis program kesehatan masyarakat 
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Pada capaian serapan anggaran  bimbingan teknis lainnya 

program pembinaan kesehatan masyarakat  tahun 2018 secara 

keseluruhan, rata-rata telah mencapai 99.08%. Dari setiap indicator 

outputnya, capaian realisasi telah melampaui target, yaitu diatas 93%. 

Bila dibandingkan dengan capaian serapan anggaran pada tahun 

sebelumnya yaitu 95.29%, terdapat kenaikan penyerapan anggaran 

sebesar 3,79%,  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Capaian target kinerja BKOM Bandung pada tahun 2018 untuk 

sasaran pelaksanaan dukungan manajemen program kesehatan 

masyarakat adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja anggaran 

sebesar 96.71%. 

Capaian target kinerja BKOM Bandung pada tahun 2018 untuk 

sasaran pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan 

masyarakat adalah sebesar 104%. Sementara pencapaian kinerja 

anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar 99.08%. 

 Pada tahun 2018, BKOM Bandung telah berhasil melampaui 

seluruh target kinerja dan anggaran nya yang telah di tetapkan dalam 

penetapan kinerja BKOM Bandung tahun 2018. Upaya peningkatan 

kualitas dalam pencapaian target kinerja maupun anggaran dari tahun 

ke tahun, senantiasa menjadi fokus utama BKOM Bandung dalam 

mewujudkan BKOM sebagai unit kerja yang berpredikat WBK menuju 

WBBM. 

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan di Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung di masa-masa yang akan 

datang, beberapa hal perlu dikembangkan, pengembangan & 

peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai kegiatan peningkatan 

SDM serta internalisasi/ pendalaman nilai-nilai budaya kerja yang 

komprehensif dan konsisten sehingga terjadi peningkatan kualitas 

pelayanan di BKOM Bandung. Selain daripada itu sangat diperlukan 

juga peningkatan dukungan pengambil kebijakan baik di pusat maupun 

di daerah khususnya di bidang Kesehatan Olahraga, peningkatan kerja 

sama lintas program dan lintas sektor, serta sosialisasi dan promosi 
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kesehatan olahraga berikut ketersediaan data dan informasi kesehatan 

olahraga. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran A 

Foto-foto Kegiatan BKOM Bandung 

Tahun 2018 
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Kegiatan perencanaan program 2019 

 

 
Kegiatan In House Training Bantuan Hidup Dasar 
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Kegiatan In House Training Bantuan Hidup Dasar 

 

 
Team Dynamic BKOM Bandung 
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Team Dynamic BKOM Bandung 
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KEGIATAN PENDAMPINGAN TEKNIS KE BKOM KALIMANTAN 
SELATAN (29-31 Januari 2018) 

 

 

 

 

Pembukaan oleh 
kepala BKOM Kalsel 

Paparan materi 
penanganan cedera 
olahraga 

Paparan materi 
penatalaksanaan 
rekam medis 
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FOTO KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA 

PENDAMPINGAN TEKNIS KAB PANGANDARAN 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monev dan Pentek Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 

Pentek Ke Puskesmas Sidamulih 

Pentek Ke Puskesmas Pangandaran 
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KEGIATAN 
PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI ANAK SMPN 1 SINDANG INDRAMAYU 

         
Pemeriksaan daya ledak otot tungkai 

 

         
Pemeriksaan daya tahan otot 
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Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Olahraga Bagi Instansi 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan Orientasi Teknis Kesehatan Olahraga Bagi Petugas Puskesmas, Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi di Wilayah Jawa Barat 
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Kegiatan Orientasi Teknis Kesehatan Olahraga Bagi Petugas Puskesmas, Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi di Wilayah Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan Orientasi Teknis Kesehatan Olahraga Bagi Petugas Puskesmas, 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi di Wilayah Sumatera Selatan 
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Pelatihan Kesehatan Olahraga bagi Instruktur PROLANIS Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Olahraga bagi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) 

Kab. Bandung 
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Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Olahraga bagi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) 

Kota Cimahi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Kesehatan Olahraga Melalui Televisi (Talkshow) 
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Sosialisasi Kesehatan Olahraga Melalui Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Kesehatan Olahraga pada Pameran Hari Kesehatan Nasional 
(HKN) ke 54 
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Sosialisasi Kesehatan Olahraga Melalui Televisi (Iklan Layanan Masyarakat) 
Tentang Pelayanan BKOM Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Promosi Brosur dan Kalender 
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Lampiran B  

Penetapan Kinerja BKOM Bandung 

Tahun 2018 
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