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KATA PENGANTAR 

       

 

Atas Rahmat Allah SWT, laporan tahunan Balai Kesehatan Olahraga 

Masyarakat (BKOM) Bandung tahun 2021 dapat diterbitkan. 

Arah pembangunan kesehatan dalam RPJMN yang ke V dari Rencana 

Bandung,        Januari  2022 
Kepala BKOM Bandung 

 
 

 
dr. Linda Siti Rohaeti,MKM 
NIP. 196601072003122001 

 

 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 bidang kesehatan  ini, semakin 

mengedepankan upaya promotif preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif 

rehabilitatif. BKOM Bandung yang bergerak dibidang promotif preventif telah 

menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BKOM Bandung 

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan. 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari rencana pembangunan jangka 

menengah nasional (RPJMN) dan juga Rencana Kinerja Jangka Menengah BKOM 

Bandung (2020-2024). Pada tahun 2021, kita masih dihadapkan pada situasi 

pandemi COVID-19 yang menuntut perubahan dan penyesuaian dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi BKOM Bandung untuk mencapai target kinerja yang 

telah ditetapkan. Kegiatan dilaksanakan dengan berbagai upaya penyesuaian 

terhadap situasi pandemi untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus 

COVID-19. 

 Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif 

dan dapat memberikan manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh 

seluruh jajaran Kementerian Kesehatan bagi peningkatan manajemen kinerja dan 

anggaran  yang lebih baik dimasa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

merupakan agenda ke 3 pembangunan nasional dengan mendorong 

peningkatan upaya promotif dan preventif. Salah satu strategi untuk mencapai 

hal tersebut adalah pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Aktivitas fisik merupakan salah satu 

bentuk kegiatan GERMAS yang dilakukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan yang sangat berkaitan dengan upaya kesehatan olahraga. 

Upaya kesehatan olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang 

memanfaatkan aktvitas fisik, latihan fisik/olahraga yang baik, benar, teratur, dan 

terukur untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani 

masyarakat. Upaya kesehatan olahraga dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu, dan berkesinambungan melalui pendekatan preventif dan promotif 

tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggaraan upaya kesehatan 

olahraga ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi  Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung. 

BKOM Bandung adalah unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Kesehatan Masyarakat, yang bergerak di bidang kesehatan olahraga. 

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, sasaran program/kegiatan dari 

BKOM Bandung berupa: 

- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, serta; 

- Meningkatnya pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan 

olahraga masyarakat. 

Sasaran program/kegiatan tersebut dilaksanakan selaras dengan tugas 

BKOM Bandung yaitu melaksanakan pelayanan, fasilitasi, sosialisasi & 

pelatihan, penelitian, serta peningkatan kemitraan di bidang kesehatan 

olahraga.  
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B. HAMBATAN TAHUN LALU (2020)  

Pada tahun sebelumnya (2020), dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

BKOM Bandung memiliki hambatan sebagai berikut: 

a. Kesehatan olahraga belum merupakan program prioritas/esensial meskipun 

sangat erat kaitannya dengan GERMAS sehingga diperlukan dukungan 

stakeholder terkait untuk implementasi program ini  

b. Situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya 

pelaksanaan kegiatan di BKOM Bandung sejalan dengan diberlakukannya 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah dan 

mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 

c. tidak beroperasinya pelayanan kesehatan olahraga di BKOM selama 

pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan capaian indikator 

jumlah pelayanan kesehatan olahraga dan pendapatan PNBP sehingga 

penggunaan belanja PNBP tidak dapat maksimal 

 
 

C. SUSUNAN ORGANISASI 

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung adalah Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat. BKOM Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 

dan fasilitasi, pelatihan, penelitian, dan peningkatan kemitraan serta sosialisasi 

di bidang kesehatan olahraga. 

BKOM Bandung dilembagakan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung dan kemudian disesuaikan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung. 

BKOM Bandung dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan 

tugas secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan secara teknis fungsional dibina 

oleh Direktur kesehatan kerja dan olahraga.  
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Struktur organisasi BKOM Bandung sebagaimana tertuang dalam 

Permenkes No.32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1.  Struktur Organisasi BKOM Bandung  

 

Susunan organisasi BKOM Bandung terdiri atas: 

- Sub bagian administrasi umum; dan 

- Kelompok jabatan fungsional 

 

D. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

BKOM Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan 

fasilitasi, pelatihan, penelitian, dan peningkatan kemitraan serta sosialisasi di 

bidang kesehatan olahraga.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKOM Bandung melaksanakan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 

b. Pelayanan kesehatan olahraga masyarakat secara paripurna; 

c. Pelatihan kesehatan olahraga; 

d. Penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat; 

e. Pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan olahraga kesehatan 

olahraga; 

Kepala 
BKOM 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

Ka Subag 
Administrasi 

Umum 
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f. Pengelolaan data dan sistem informasi; 

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

h. Pelaksanaan urusan administrasi BKOM Bandung  

Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan 

barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan BKOM Bandung 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKOM Bandung sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Sampai saat ini, BKOM Bandung didukung oleh 48 orang pegawai 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

a. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir: 

- Spesialis Kedokteran Olahraga, sebanyak 1 orang 

- Strata 2 / S2, sebanyak 9 orang 

- Strata 1 / S1/D4, sebanyak 17 orang 

- Diploma 3 / D3, sebanyak 7 orang 

- SMA/Sederajat, sebanyak 11 orang 

- SMP/Sederajat dan SD, sebanyak 4 orang 

 

b. Berdasarkan jenis kelamin: 

- Laki – laki sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 11 orang tenaga PNS 

dan 17 orang tenaga PPNPM 

- Perempuan sebanyak 20 orang, yang teridi dari 19 orang tenaga PNS 

dan 1 orang tenaga PPNPM. 
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Adapun rincian Sumber Daya Manusia di BKOM Bandung dapat dilihat 

pada tabel dan gambar di bawah ini: 

 

Tabel 1. Pegawai PNS dan PPNPN BKOM Bandung Tahun Anggaran 2021 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

No 
Status/ 

Pendidikan 
Jurusan Jumlah Keterangan 

1    Strata 2 (S2) Kesehatan 
Masyarakat 

1 Kepala BKOM 

Keperawatan 
Komunitas 

1 Penyuluh Kesehatan  
Masyarakat Ahli 

Kesehatan 
Masyarakat 

1 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Ahli Muda 

Kesehatan 
Masyarakat 

1 Penyuluh Kesehatan Masyarakat  

Dokter Umum 2 Dokter Ahli Muda 

Dokter Umum 1 Administrator Kesehatan 

Ilmu Faal Olahraga 1 Analis Keolahragaan 
 

Ilmu Keolahragaan 1 Administrator Kesehatan 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strata I (S1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kesehatan 
Masyarakat 

2 APK APBN Ahli Muda 

Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat Ahli 

Keperawatan 3 Administrator Kesehatan 

Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat Ahli 

Ekonomi 2 APK APBN Ahli Pertama 
 

APK APBN penyelia 
 
 

Ilmu Keolahragaan 
Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga 

4 Analis Keolahragaan 
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Administrasi Publik 1 Analis Kepegawaian Ahli 
 
 3 D3 Teknik Elektromedik 1 Pengelola Barang Milik Negara 

  Komputer 1 Pranata Komputer Mahir 

  Akuntansi 1 Pengadministrasi Keuangan 

  Keperawatan 2 Perawat Terampil 

  Rekam Medis & 
Informasi Kesehatan 

1 Prekam Medis 

  Gizi 1 Nutrisionis Terampil 

4 SMA /sederajat 
 
 
 
 

STM 1 Teknisi Mesin 

 SMA 1 Arsiparis 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPM) 

No 
Status/ 

Pendidikan 
Jurusan Jumlah Keterangan 

1 S2 Spesialis Kedokteran 
Olahraga 

1 Pramubakti Dokter Spesialis 

2 S1/DIV Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga 
 
Ilmu Keolahragaan 
 
Promosi Kesehatan 

2 
 
 

1 
 

1 

 Pramubakti Instruktur olahraga 
 
 

 Pramubakti Instruktur olahraga 
 

 Pengadministrasi Promkes 

3 SMA 

 

6 
1 
1 
1 

 Petugas Keamanan 

 Pengemudi  

 Pramubakti Kasir  
 Pramubakti Penjaga Counter 

4 SMP-SD 
- 

3 
1 

 Petugas Kebersihan 

 Pramu Taman 
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Gambar 2. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan  
Status Pegawai 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan Jabatan 
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Gambar 4. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan Usia  

 

 

Gambar 5. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan  
   Jenis Kelamin 
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Gambar 6. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan Golongan 
 

 
 
 
 

Gambar 7. Pegawai BKOM Bandung Tahun 2021 berdasarkan Pendidikan 
 

F. SARANA DAN PRASARANA 

Total aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar                    

Rp.32.018.899.257,-. Bila dibandingkan dengan total aset pada tahun 2020      

(per 31 Desember 2020) sebesar Rp. 31.542.483.909,-, terjadi kenaikan 

sebesar Rp. 476.415.348,-. Kenaikan ini terjadi dikarenakan penambahan aset 

dari perolehan tahun 2021. 

6

16

8

Data Pegawai BKOM Berdasarkan Golongan

Gol II Gol III Gol IV

1 3

11

717

9

Data Pegawai BKOM Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan

SD SMP SMA D3 S1/D-IV S2
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Gambaran aset berdasarkan uraian akunnya adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2 : Aset BKOM Bandung tahun 2020 dan 2021 

No Uraian  Tahun 2020 Tahun 2021 

1 Persediaan 106.715.600 112.740.400 

2 Tanah 12.751.200.000 12.751.200.000 

3 Peralatan dan Mesin 10.377.626.802 11.550.182.752 

4 Gedung dan Bangunan 19.219.114.000 19.467.111.880 

5 Aset Tetap Lainnya 3.013.024 3.013.024 

6 Software - 102.590.000 

6 
Aset Tetap Yang Tidak 
Digunakan Dalam 
Operasi Pemerintahan 

793.631.128 793.631.128 

Jumlah 43.251.300.554 44.780.469.184 

Akumulasi Penyusutan 11.708.816.645 12.761.569.927 

Jumlah Aset 31.542.483.909 32.018.899.257 

 
 

  
 

Akumulasi penyusutan di tahun 2021 sebesar Rp. 12.761.569.927,- terdiri 

dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.066.503.953,-, 

akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.881.433.274,-, 

akumulasi penyusutan software sebesar Rp. 25.647.500,- dan akumulasi 

penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemeritahan 

sebesar Rp787.985.200,- 
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Grafik 1. Gambaran aset BKOM Bandung tahun 2020 dan 2021 

 

G. DANA 

Pagu anggaran BKOM Bandung sesuai dengan No DIPA: SP DIPA-

24.03.2.775554/2021 tanggal 28 Desember 2021, adalah sebesar 

Rp8.048.591.000,-. 

Selama tahun 2021, terdapat 9 kali revisi DIPA karena adanya refokusing 

anggaran di Kementerian Kesehatan. Rincian revisi DIPA BKOM Bandung 

selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3. Daftar Revisi DIPA BKOM Bandung Tahun 2021 

Revisi Ke Tanggal PAGU Anggaran 
1 17 Maret 2021 11.022.577.000 
2 2 Juni 2021 10.760.881.000 
3 18 Juni 2021 10.760.881.000 
4 27 Juli 2021 9.211.881.000 
5 14 September 2021 8.716.266.000 
6 10 November 2021 8.298.591.000 
7 22 November 2021 8.298.591.000 
8 17 Desember 2021 8.048.591.000 
9 28 Desember 2021 8.048.591.000 

106.715.600

12.751.200.000

10.377.626.802

19.219.114.000

3.013.024 0 793.631.128112.740.400

12.751.200.000
11.550.182.752

19.467.111.880

3.013.024
102.590.000

793.631.128

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

Nilai Aset BKOM Tahun 2020-2021

 Tahun 2020 Tahun 2021
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Tabel 4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BKOM BANDUNG TAHUN 
2021 

 

 

No INDIKATOR OUTPUT/DETIL KEGIATAN ALOKASI (RP) REALISASI %

1 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat 
Jenderal Kesehatan Masyarakat

7.875.526.000          7.586.096.493          96,32

Gaji dan Tunjangan 3.641.625.000          3.474.716.369          95,42
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.802.906.000          1.750.227.724          97,08
Layanan Umum dan layanan pengadaan 858.495.000             845.785.967             98,52
Layanan Sarana Internal (fasilitasi perkantoran) 1.285.708.000          1.240.507.830          96,48
Layanan SDM (pelayanan kepegawaian) 286.792.000             274.858.603             95,84

2 % kabupaten kota terorientasi/terlatih kesehatan 
olahraga

7.950.000                  7.761.300                  97,63

Orientasi teknis kesehatan olahraga BKOM Bandung 6.150.000                  5.961.300                  96,93
Pendampingan Teknis dan Monitoring Pasca Orientasi 1.800.000                  1.800.000                  100,00

3 jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga 30.750.000                30.705.300                99,85
Sosialiasi kesehatan olahraga bagi Instruktur Olahraga 900.000                      900.000                      100,00
Sosialiasi Pembinaan Kebugaran jasmani peserta didik 
pesantren

1.800.000                  1.800.000                  100,00

Seminar Kesehatan Olahraga 17.550.000                17.505.300                99,75
Sosialisasi Kesehatan Olahraga bagi kader Kesehatan 3.300.000                  3.300.000                  100,00
Pertemuan koordinasi kesehatan olahraga 7.200.000                  7.200.000                  100,00

4 Jumlah Pelayanan Kesehatan Olahraga yang 
Diselenggarakan

126.289.000             53.496.422                42,36

Penyusunan Pedoman Pelayanan BKOM Bandung 13.500.000 13.500.000                100,00
Fasilitas Pelayanan Operasional (PNBP) 94.105.000 22.893.422                24,33
Pemeriksaan kebugaran bagi pegawai instansi 18.684.000                17.103.000                91,54

5 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Olahraga 8.076.000 8.005.781 99,13
Publikasi Penelitian Kesehatan Olahraga BKOM Bandung 8.076.000 8.005.781                  99,13

6 Persentase Kinerja RKAKL Lingkup Ditjen Kesehatan 
Masyarakat

8.048.591.000          7.686.065.296          95,50
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN KERJA 

 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara 

Republik Indonesia;  

4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019  

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/ V/2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-

2025;  

7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 tahun 2020, tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BKOM Bandung 
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B. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR 

a. Tujuan 

Pengembangan kesehatan olahraga masyarakat di BKOM Bandung 

bertujuan antara lain: 

1) Meningkatnya pelaksanaan tata kelola dukungan manajemen yang baik 

dalam program pembinaan kesehatan masyarakat. 

2) Meningkatnya pelaksanaan kinerja anggaran yang baik dalam program 

pembinaan kesehatan masyarakat. 

3) Meningkatnya penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga masyarakat 

melalui upaya peningkatan pengetahuan pengelola/petugas kesehatan. 

4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan jejaring kemitraan dengan 

stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pengembangan dan pelayanan 

kesehatan olahraga masyarakat. 

5) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan olahraga masyarakat. 

6) Meningkatnya penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pengembangan 

dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan olahraga 

7) Terselenggaranya publikasi hasil penelitian bidang kesehatan olahraga 

masyarakat 

 

b. Sasaran 

Sasaran yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BKOM Bandung tahun 

2021 adalah: 

- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.  

- Meningkatnya pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan 

olahraga masyarakat 

 

Pada tahun 2021 terdapat perubahan sasaran program/kegiatan dan 

indikator kinerja dari sasaran dan indikator kinerja tahun 2020 mengacu kepada 

perjanjian kinerja BKOM Bandung tahun 2021 sebagai berikut: 
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Tabel 5. Perubahan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja 
antara tahun 2020 dengan tahun 2021. 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Sasaran 
Program/kegiatan 

Indikator kinerja 
Sasaran 

Program/kegiatan 
Indikator kinerja 

Meningkatnya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya pada program 
kesehatan masyarakat 

1. Nilai reformasi 
birokrasi pada 
program 
pembinaan 
kesehatan 
masyarakat 

2. presentase 
kinerja RKAKL 
pada program 
pembinaan 
kesehatan 
masyarakat 

- Meningkatnya 
koordinasi 
pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan 
pemberian 
dukungan 
manajemen 
Kementerian 
Kesehatan.  

- Meningkatnya 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 
dalam bidang 
kesehatan olahraga 
masyarakat 

1. Nilai penerapan reformasi 
birokrasi lingkup Direktorat 
Jenderal Kesehatan 
Masyarakat 

2. Persentase kinerja RKAKL 
lingkup Direktorat Jenderal 
Kesehatan Masyarakat 

3. Persentase kinerja 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya dalam bidang 
kesehatan olahraga 
masyarakat 
 

Kegiatan : Dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program 
kesehatan masyarakat 

Kegiatan : Dukungan manajemen pelaksanaan 
program di Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat 

 

c. Indikator 

Indikator kinerja dari sasaran program/kegiatan sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian kinerja tahun 2021 adalah: 

1. Nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 

2. Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 

3. Persentase kinerja pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang 

kesehatan olahraga masyarakat 

 

Indikator kinerja tersebut dijabarkan menjadi indikator output BKOM 

sebagai berikut: 

1. Nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 
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2. Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 

3. Persentase kab/kota terlatih/terorientasi kesehatan olahraga 

4. Jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga 

5. Jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan 

6. Jumlah penelitian kesehatan olahraga 

7. Jumlah publikasi hasil penelitian kesehatan olahraga 

 

Indikator output BKOM Bandung sudah terjabarkan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya pada masing-masing substansi dan sub bagian 

administrasi umum. Indikator output tersebut juga berkesinambungan dengan 

indikator output tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya yang telah dijabarkan 

dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024. Pada tahun ini 

Indikator output sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) 2021 yang merupakan bagian dari RAK 2020-2024. 
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Tabel 6. Gambaran Umum Rencana Kinerja Jangka Menengah (2020-2024) BKOM Bandung 

Kegiatan 
Sasaran Program / 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Indikator Output 

TARGET  SATUAN 

2020 2021 2022 2023 2024 Kumulatif  
Dukungan 
manajemen 
Pelaksanaan 
Program di 
Direktorat 
Jenderal 
Kesehatan 
Masyarakat 

Meningkatnya  

- Koordinasi 
pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan 
pemberian dukungan 
manajemen 
Kementerian 
Kesehatan 

- Meningkatnya 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
bidang kesehatan 
olahraga masyarakat 

1. Nilai penerapan 
reformasi birokrasi 
lingkup Direktorat 
Jenderal Kesehatan 
Masyarakat 
 

2. Persentase kinerja 
RKAKL di lingkup 
Direktorat Jenderal 
Kesehatan 
Masyarakat 
 

3. Persentase kinerja 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
bidang kesehatan 
olahraga 
masyarakat 

1. Nilai penerapan reformasi 
birokrasi lingkup 
Direktorat Jenderal 
Kesehatan Masyarakat 

 
 

58 % 60 % 65 % 70 % 75 %   

2. Persentase kinerja RKAKL 
di lingkup Direktorat 
Jenderal Kesehatan 
Masyarakat 

 

80 % 82.5 
% 

85 % 87.5% 90 %   

3. Persentase Kab/Kota 
terlatih / terorientasi 
Kes.OR  

18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 90 % Persen Kab/Kota 
dari 6 Propinsi 
dan 4 BKOM 
daerah 

4. Jumlah sosialisasi dan 
koordinasi kesehatan 
olahraga  

30 30 30 30 30 150 Kegiatan 

5. Jumlah pelayanan 
kesehatan Olahraga yang 
diselenggarakan  

33.538 36.891 40.580 44.639 49.102 204.750 Jenis layanan 
semua latihan 
fisik dan semua 
pemeriksaan 

6. Jumlah Penelitian 
Kesehatan olahraga 

1 1 1 1 1 5 Dokumen 

7. Jumlah Publikasi hasil 
Penelitian kesehatan 
olahraga  

2 2 2 2 2 10 Dokumen 
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Definisi Operasional Rencana Kinerja Jangka Menengah (2020 – 2024): 
 
1. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal kesehatan 

masyarakat: meningkatnya nilai upaya BKOM Bandung untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

instansi pemerintah (BKOM Bandung) terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber 

daya manusia aparatur. 

 

2. Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

masyarakat: Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pada aspek kinerja dan anggaran di BKOM Bandung 

 

3. Jumlah Kabupaten/Kota terorientasi Kesehatan olahraga:  

Kabupaten/Kota yang masuk dalam 6 Provinsi berdasarkan pembagian 

peran oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan Nomor Surat: 

OT.01.01/4/472/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang tindak lanjut 

pertemuan koordinasi teknis BKOM Bandung dengan Direktorat Kesehatan 

Kerja dan Olahraga. Provinsi dimaksud adalah : Sumatera Selatan, 

lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 

Selatan. Jumlah total Kota/Kabupaten di propinsi tersebut sebanyak 128 

Kota/Kabupaten, ditargetkan 90 % kota/kabupaten tersebut terorientasi 

dalam waktu 5 tahun. Selain itu terdapat 4 BKOM daerah yang berada di 

propinsi Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.  

 

4. Jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga, kegiatannya berupa:  

a) sosialisasi kesehatan olahraga baik didalam maupun diluar gedung 

BKOM kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat 

(institusi/organisasi masyarakat, dll) maupun masyarakat umum secara 

massal. Bentuk kegiatannya seperti memberikan IKO (informasi 

kesehatan olahraga), pertemuan sosialisasi, pameran, sosialisasi pada 

event kesehatan / keolahragaan, melalui media (radio, TV, medsos, dll). 

b) advokasi kepada institusi lintas sektor/program. 
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c) koordinasi/kerjasama lintas sektor / lintas program; seperti   

pertemuan koordinasi atau layanan kerjasama kesehatan olahraga. 

 

5. Jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan:  

Semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi 

pelayanan latihan fisik serta pelayanan pemeriksaan kebugaran baik yang 

dilakukan didalam gedung ataupun diluar gedung BKOM Bandung. Target 

ditentukan berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang telah 

dilaksanakan meliputi latihan fisik dan pemeriksan kebugaran, diperkirakan 

meningkat 10 % setiap tahunnya. Pelayanan kesehatan olahraga yang 

yang diberikan oleh BKOM Bandung dengan biaya dari institusi terkait 

(tidak dianggarkan oleh BKOM Bandung), maka jumlah pelayanan 

kesehatan olahraganya tetap di masukan kedalam target dengan 

keterangan sumber biaya. 

 

6. Jumlah penelitian kesehatan olahraga: 

Penelitian dibidang kesehatan olahraga yang dilakukan oleh BKOM 

Bandung. Karena BKOM Bandung bukan merupakan Balai penelitian 

kesehatan olahraga, sehingga penelitian ditargetkan cukup 1 judul 

penelitian saja setiap tahunnya. 

 

7. Jumlah publikasi hasil penelitian: 

Berbagai macam penelitian dibidang kesehatan olahraga yang telah 

dilakukan oleh BKOM Bandung, seyogyanya diketahui oleh masyarakat 

luas agar hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi masyarakat. BKOM 

menargetkan diakhir RPJMN rencana strategis kementrian kesehatan (1 

tahun: 2 publikasi) sudah terpublikasikan sebanyak 10 judul penelitian.  
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BAB III 

STRATEGI PELAKSANAAN 

 

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 

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 lima tatanan 

hidup sehat (rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat 

umum dan sarana kesehatan). 

e. Menerapkan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran 

virus COVID-19 antara lain: penyediaan sarana, prasarana dan 

perlengkapan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dalam 

upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19; pemberian 

layanan latihan fisik, konsultasi dan sosialisasi kesehatan olahraga 

secara online 
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B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI 

a. Kesehatan olahraga belum merupakan program prioritas/esensial 

meskipun sangat erat kaitannya dengan GERMAS sehingga diperlukan 

dukungan stakeholder terkait untuk implementasi program ini  

b. tidak beroperasinya pelayanan kesehatan olahraga di BKOM selama 

pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan capaian indikator 

jumlah pelayanan kesehatan olahraga dan pendapatan PNBP sehingga 

penggunaan belanja PNBP tidak dapat maksimal 

c. Kesehatan olahraga belum dipahami secara luas  baik oleh sebagian 

besar masyarakat, maupun pemangku kebijakan. 

d. Latihan fisik/lahraga belum menjadi gaya hidup masyarakat luas 

e. Pelaksanaan kegiatan secara daring/online dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian penyebaran virus COVID-19 terkendala kualitas jaringan 

internet  

 

C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN 

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai terobosan dalam mengatasi 

hambatan-hambatan di atas, antara lain : 

a. Mengupayakan perencanaan kegiatan dan anggaran seefektif dan 

seefisien mungkin. 

b. Perencanaan dilaksanakan berbasis kinerja dan penerapan upaya 

pengendalian capaian anggaran, kinerja, analisis risiko dan rencana 

pengendaliannya  

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia BKOM melalui kegiatan 

peningkatan kapasitas SDM baik yang diselenggarakan langsung oleh 

BKOM Bandung maupun dengan mengikuti kegiatan kursus/pelatihan 

teknis dan fungsional. Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

mutu pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Selain itu 

pengembangan ilmu kesehatan olahraga di BKOM Bandung  

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. 

d. sosialisasi dan orientasi teknis dilaksanakan secara berkesinambungan 

kepada pengelola program kesehatan olahraga di Dinas Kesehatan 
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provinsi, kabupaten/kota, sampai puskesmas, dan institusi yang terkait 

penyelenggaraan kesehatan olahraga. 

e. sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kebijakan di daerah terus 

dilaksanakan dalam bentuk pendampingan teknis serta monitoring pasca 

orientasi  

f. sosialisasi kesehatan olahraga dilakukan kepada masyarakat secara 

perorangan maupun kelompok masyarakat. 

g. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan 

sosialisasi dan promosi kesehatan olahraga  

h. Bersikap proaktif untuk membangun kerja sama atau kemitraan kesehatan 

olahraga  
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BAB IV 

HASIL KERJA 

  

A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 

Target indikator kinerja dan output BKOM Bandung tahun 2021 dicapai 

melalui kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, baik yang 

dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran BKOM tahun 2021 

maupun yang dilaksanakan secara rutin sesuai tugas pokok dan fungsi BKOM 

Bandung.  

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di BKOM Bandung  berdasarkan 

indikator output pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

a. Indikator nilai reformasi birokrasi dan kinerja RKAKL pada program 

pembinaan kesehatan masyarakat: 

1. Layanan Perkantoran (gaji dan tunjangan) 

Input  a.  SDM 30 orang PNS BKOM Bandung 
b.  Anggaran/realisasi Rp. 3.641.625.000/3.474.716.369 
c.  Waktu Januari – Desember 2021 
d.  Metode Pembayaran gaji, tunjangan dan 

uang makan kepada pegawai 
Output  30 pegawai BKOM dapat dibayarkan gaji, tunjangan dan uang 

makannya. 

Outcome Hak pegawai BKOM dalam hal penghasilan terpenuhi 

Benefits Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

Impact  Motivasi kerja terpelihara 
 

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

Input  a.  SDM Seluruh pegawai BKOM ( PNS dan 
non PNS : 48 orang ) 

b.  Anggaran Rp. 1.802.906.000/1.750.227.724 
c.  Waktu Januari – Desember 2021 
d.  Metode Pembayaran keperluan perkantoran, 

langganan daya dan jasa, 
pemeliharaan perkantoran serta 
pembayaran terkait operasional 
kantor 

Output  Ketersediaan layanan perkantoran dengan baik 
Outcome Tupoksi BKOM berjalan dengan baik  karena ditunjang 

dengan layanan perkantoran ini. 

Benefits Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
Impact  Motivasi kerja terpelihara 
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3. Layanan umum dan layanan pengadaan 

Input  a.  SDM Seluruh pegawai BKOM ( PNS dan 
non PNS : 48 orang ) 

b.  Anggaran Rp. 858.495.000/845.785.967 
c.  Waktu Maret – Desember 2021 
d.  Metode Pengadaan barang dan media 

promosi, pelaksanaan kegiatan 
BKOM Bandung dalam penanganan 
COVID-19, pengadaan pengendalian 
rayap, pengadaan barang cetakan 
dan pemeriksaan kesehatan pegawai 
BKOM Bandung. 

Output  - Ketersediaan barang dan media promosi serta barang 
cetakan 

- Terlaksananya kegiatan pencegahan & penanganan COVID 
di lingkungan BKOM Bandung 

- Terlaksananya pengendalian rayap di BKOM Bandung 
- Diketahuinya status kesehatan pegawai BKOM Bandung 

Outcome Pelaksanaan tugas dan fungsi BKOM berjalan dengan baik 
karena ditunjang dengan pengadaan sarana prasarana yang 
memadai 

Benefits Kualitas layanan yang diterima pelanggan internal dan 
eksternal di BKOM Bandung meningkat 

Impact  Pegawai BKOM bekerja lebih aman dan nyaman 
 

4. Layanan sarana internal (fasilitasi perkantoran) 

Input  a.  SDM Seluruh pegawai BKOM ( PNS dan 
non PNS : 48 orang ) 

b.  Anggaran Rp. 1.285.708.000/1.240.507.830 
c.  Waktu Maret – Desember 2020 
d.  Metode Pengadaan alat pengolah data, 

penggantian gorden, renovasi Gedung 
BKOM, pengadaan set ruang tamu dan 
perpustakaan, fasilitas peralatan 
perkantoran, pengadaan sound sistem 
dan perlengkapan, fasilitas peralatan 
ruang pelayanan, pengadaan alat dan 
sistem informasi pelayanan, 
pengadaan dan pemasangan teralis 

Output  Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran (alat 
pengolah data, gorden, set ruang tamu dan perpustakaan, 
peralatan perkantoran, sound sistem dan perlengkapan video, 
peralatan ruang pelayanan, alat dan sistem informasi 
pelayanan, teralis pintu dan jendela) 

Outcome Pelaksanaan tugas dan fungsi BKOM berjalan dengan baik 
karena ditunjang dengan pengadaan sarana prasarana yang 
memadai 

Benefits Kualitas layanan yang diterima pelanggan internal dan 
eksternal di BKOM Bandung meningkat 

Impact  Pegawai BKOM bekerja lebih aman dan nyaman 
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5. Peningkatan SDM 

Input  a.  SDM Seluruh pegawai BKOM ( PNS dan 
non PNS : 48 orang ) 

b.  Anggaran Rp. 170.558.000/163.637.003 
c.  Waktu Februari – November 2021 
d.  Metode Mengikuti pelatihan atau seminar 

Output  Seluruh pegawai BKOM (PNS dan non PNS) meningkat 
pengetahuan / keterampilannya baik teknis maupun 
manajemen 

Outcome Kualitas pelaksanaan Tupoksi di BKOM semakin baik 
Benefits Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
Impact  Image yg baik dari BKOM Bandung sebagai center of 

excellent 
 
 

6. Bimbingan Teknis oleh Ditjen Kesmas 

Input  a.  SDM 25 orang pegawai 
3 orang fasilitator 

b.  Anggaran Rp. 12.360.000/9.956.300 
c.  Waktu November 2021 
d.  Metode Mengikuti rapat bimbingan teknis 

penyusunan RAK BKOM Bandung 
Output  Tersusunya bahan revisi RAK BKOM 2020-2024 
Outcome Tersusunnya revisi RAK BKOM tahun 2020-2024 
Benefits Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKOM semakin baik 
Impact  Tujuan BKOM Bandung dalam menyelenggarakan kesehatan 

olahraga tercapai 
 

7. Mengikuti kegiatan pertemuan, koordinasi dan sosialisasi 

Input  a.  SDM Seluruh pegawai BKOM (PNS dan 
non PNS : 48 orang) 

b.  Anggaran Rp. 103.874.000/101.265.300 
c.  Waktu Februari-Desember 2021 
d.  Metode Mengikuti kegiatan, pertemuan, 

sosialisasi atau koordinasi  
Output  Terlaksananya kegiatan, pertemuan, sosialisasi atau 

koordinasi 
Outcome Terlaksananya tugas dan fungsi BKOM Bandung  
Benefits Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan internal 

dan eksternal 
Impact  Motivasi kerja terpelihara, terjaganya posisioning BKOM 

Bandung di mata mitra kerja 
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b. Indikator output jumlah Persentase kab/kota terlatih/terorientasi 
kesehatan olahraga, kegiatan: 
 

1. Orientasi teknis kesehatan olahraga 

Orientasi Teknis Kesehatan Olahraga  
Input - SDM - Panitia: 7 orang 

- Narasumber : 10 orang 
- Peserta: 47 orang pengelola 

kesehatan olahraga dinkes dan 
puskesmas dari 21 kabupaten di 
wilayah provinsi  Jateng, Sumsel, 
Lampung, NTB dan Sulsel 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp. 6.150.000/5.961.300 

- Waktu 4-7 Oktober 2021 
- Metode Paparan narasumber, tanya 

jawab/diskusi secara online/daring 
melalui media zoom meeting, praktek 
dan penugasan mandiri 

Output - 47 orang terorientasi/terpapar materi kesehatan olahraga  
- 1 dokumen laporan kegiatan 
- meningkatnya pengetahuan pengelola kesehatan olahaga 

yang menjadi peserta dari 21 kabupaten di wilayah 
provinsi  Jateng, Sumsel, Lampung, NTB dan Sulsel 

Outcome - meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan 
pelayanan kesehatan olahraga di tingkat kabupaten/kota 

- pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup aktif pada 
masyarakat meningkat 

Benefits - masyarakat bugar /tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 

Impact - masyarakat produktif/tingkat produktivitas masyarakat 
meningkat 
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2. pendampingan teknis dan monitoring pasca orientasi 

Pendampingan teknis dan monitoring pasca orientasi 
Input - SDM - Panitia: 7 orang 

- Narasumber : 5 orang 
- Peserta: 124 orang pengelola 

kesehatan olahraga dinkes dan 
puskesmas dari 23 kabupaten/kota 
provinsi Jabar 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp1.800.000/1.800.000 

- Waktu 21 Oktober 2021 
- Metode Paparan narasumber, tanya 

jawab/diskusi secara online/daring 
melalui media zoom meeting 

Output - 124 orang terorientasi/terpapar materi kesehatan olahraga  
- 1 dokumen laporan kegiatan 
- Terkumpulnya dokumen monitoring dari 19 

kabupaten/kota, 117 puskesmas dan Dinkes Provinsi di 
wilayah Jabar. 

Outcome - meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan 
pelayanan kesehatan olahraga di tingkat kabupaten/kota 

- pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup aktif pada 
masyarakat meningkat 

Benefits - masyarakat bugar /tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 

Impact - masyarakat produktif/tingkat produktivitas masyarakat 
meningkat 

 
 
c. Indikator jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga 

1. Sosialisasi kesehatan olahraga bagi Instruktur Olahraga 

Input - SDM -panitia: 7 orang 
-peserta: 51 orang 
-narasumber: 2 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.900.000/Rp. 900.000 

- Waktu Waktu: 11 Oktober 2021  
- Metode - Pertemuan daring melalui zoom 

meeting (ceramah, tanya jawab)  

Output - sebanyak 51 orang  peserta kegiatan dari kelompok 
olahraga masyarakat di Kota Bandung terpapar materi 
kesehatan olahraga 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Kelompok olahraga masyarakat di Kota Bandung 

dapat menerapkan latihan fisik yang Baik, Benar, 
Teratur, dan Terukur (BBTT) 

Benefits - Tingkat kebugaran kelompok masyarakat meningkat 

Impact - Produktivitas kelompok masyarakat meningkat 
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2. Sosialisasi  Pembinaan Kebugaran jasmani peserta didik pesantren 

Input - SDM -peserta: 49 orang 
-narasumber: 4 orang 
-panitia: 7 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.1.800.000/Rp.1.800.000 

- Waktu 7 September 2021 
- Metode - Pertemuan daring melalui zoom 

meeting (ceramah, tanya jawab) 

Output - sebanyak 49 orang peserta yang terdiri dari  guru 
pesantren dan pengelola program dari dinas 
kesehatan dan kantor wilayah kemenag Kota Bandung 
tersosialisasi terkait pembinaan kebugaran jasmani 
bagi peserta didik 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Terlaksananya program pembinaan kebugaran di 

pesantren  
Benefits - Peserta didik pesantren bugar 

Impact - Peserta didik pesantren berprestasi 
 

3. Seminar Kesehatan Olahraga 

1 Seminar online “Ibu Hamil Bugar Persalinan Lancar di Masa 
Pandemi” 

 Input - SDM -peserta: 1747 orang  
-narasumber: 3 orang 
-panitia: 7 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

- 4.966.000/4.966.000          

- Waktu 4 Maret 2021 
- Metode - Pertemuan daring melalui 

zoom meeting dan live 
youtube BKOM (ceramah, 
tanya jawab) 

Output - sebanyak 1747 orang tersosialisasi kesehatan 
olahraga tentang: pelayanan ibu hamil di masa 
pandemi, kesehatan ibu selama masa kehamilan 
dan nifas, serta latihan fisik selama kehamilan 
dan nifas 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Ibu hamil mendapat pelayanan yang optimal 

selama masa kehamilan di masa pandemi 
- Ibu melakukan latihan fisik yang sesuai kaidah 

kesehatan selama masa kehamilan dan nifas 
 

Benefits - Ibu hamil bugar selama masa kehamilan  

Impact - Angka kematina ibu dan bayi menurun 
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2 Seminar online “Rahasia Bugar di Bulan Puasa” 

 Input - SDM -peserta: 464 orang  
-narasumber: 2 orang 
-panitia: 7 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.4.404.000/4.373.000 

- Waktu 20 April 2021 
- Metode - Pertemuan daring melalui 

zoom meeting dan live 
youtube BKOM (ceramah, 
tanya jawab dan 
penayangan video senam) 

Output - sebanyak 464 orang tersosialisasi kesehatan 
olahraga tentang : kebutuhan gizi seimbang dan 
latihan fisik selama berpuasa 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Masyarakat menerapkan pola makan sehat dan 

tetap aktif selama berpuasa di masa pandemi 
Benefits - Masyarakat sehat dan bugar 
Impact - Masyarakat produktif 

 
3 Seminar Online “Menjadi Lanisa SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan 

Produktif)” 
 Input - SDM -peserta: 340 orang  

-narasumber: 2 orang 
-panitia : 7 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.4.130.000/4.121.300 

- Waktu 23 November 2021 
- Metode - Pertemuan daring melalui 

zoom meeting dan live 
youtube BKOM (ceramah, 
tanya jawab ) & launching 
senam lansia BKOM 

Output - sebanyak 148 orang tersosialisasi kesehatan 
olahraga tentang : deteksi dini dan pencegahan 
sindrom kerentaan dan gizi seimbang pada 
lansia 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Lansia hidup aktif dan terhindar dari kerentaan 

Benefits - Lansia sehat dan bugar 

Impact - Lansia produktif 
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4 Seminar Online “Cegah dan Kendalikan Hipertensi untuk Hidup Lebih 

Berkualitas” 
 Input - SDM -peserta: 103 orang  

-narasumber: 2 orang 
-panitia: 7orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.4.050.000/4.045.000 

- Waktu 25 November 2021 
- Metode - Pertemuan daring melalui 

zoom meeting dan live 
youtube BKOM (ceramah, 
tanya jawab) & launching 
senam hipertensi BKOM 

Output - sebanyak 103 orang tersosialisasi kesehatan 
olahraga tentang : gaya hidup sehat dan 
latihanfisik untuk mencegah dan mengendalikan 
hipertensi 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Masyarakat dapat terhindar dari hipertensi 

- Penderita hipertensi dapat mengelola 
penyakitnya dan terhindar dari komplikasi 
penyakit akibat hipertensi 

 
Benefits - Masyarakat sehat dan bugar 
Impact - Masyarakat produktif 

 
 

4. Sosialisasi kesehatan Olahraga bagi kader Kesehatan 

Input - SDM - Peserta:56 orang 
- Narasumber:4 orang 
- Panitia: 6 orang 
 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.3.300.000/Rp.3.300.000 

- Waktu 26 Agustus 2021 
- Metode - ceramah, tanya jawab secara 

online melalui zoom meeting  

Output - 56 orang peserta yang terdiri dari kader, pengelola 
program kesehatan olahraga dan promosi kesehatan 
di Kota Bandung tersosialisasi kesehatan olahraga 
mengenai: optimalisasi peran kader dalam 
penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga 
masyarakat; peran kebugaran jasmani dalam 
pencegahan PTM; peran kader kesehatan dalam 
upaya kesehatan olahraga; dan latihan fisik BBTT 

- 1 dokumen laporan kegiatan   
Outcome - Terselenggaranya upaya kesehatan olahraga di 

daerah 
Benefits - masyarakat hidup aktif  

Impact - Masyarakat sehat, bugar, dan produktif 
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5. Pertemuan Koordinasi kesehatan Olahraga 
Input - SDM - Narasumber:8 orang (2 org x 4 

kegiatan) 
- Panitia:6 orang per kegiatan 
- Peserta:20 orang per kegiatan 

(total 4 kegiatan) 
- Anggaran 

Alokasi/realisasi 
Rp.7.200.000/Rp.7.200.000 

- Waktu 17 Juni 2021, 19 Juli 2021, 9 & 11 
November 2021 

- Metode - Rapat koordinasi secara daring 
dan luring berupa penyampaian 
materi dari narasumber, 
penyajian draft senam lansia dan 
hipertensi (termasuk video dan 
buku panduan instruksional) 
serta pembahasan oleh 
narasumber  

Output - Terkumpulnya bahan penyusunan senam lansia dan 
hipertensi 

- tersusunnya senam lansia dan hipertensi (termasuk 
video dan buku panduan instruksional senamnya) 

- 4 dokumen laporan kegiatan   
Outcome - Senam lansia dan hipertensi BKOM digunakan di 

masyarakat baik secara individu atau berkelompok 
(mandiri maupun terpimpin) 

Benefits - lansia sehat dan bugar 
- masyarakat sehat dan bugar (terhindar dari 

hipertensi, penderita hipertensi dapat mengelola 
penyakit dengan baik dan terhindar dari komplikasi) 

Impact - Masyarakat produktif 

 
6. Pemberian Layanan Informasi Kesehatan Olahraga 

Input - SDM - 7 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

- 

- Waktu 7 bulan 
- Metode - Pemberian informasi kesehatan 

olahraga secara langsung kepada 
masyarakat (konseling) 

Output - Terdapat 7 dokumen laporan IKO tahun 2021 
- Masyarakat memperoleh informasi kesehatan olahraga 

Outcome - pengetahuan, sikap dan perilaku hidup aktif pada 
masyarakat semakin meningkat 

Benefits - akses masyarakat terhadap informasi kesehatan 
olahraga meningkat 

- masyarakat melakukan latihan fisik yang baik, benar, 
teratur, dan terukur 

Impact - masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 
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7. Koordinasi/kerja sama kesehatan olahraga 

Input - SDM - menyesuaikan dengan kebutuhan 
kerja sama 

- Anggaran - 
- Waktu Bulan Januari - Desember 2021 
- Metode - Pemeriksaan kesehatan/ kebugaran 

- fasilitasi latihan fisik 

Output - 2 buah dokumen koordinasi/kerja sama berupa 
kesepakatan kerja sama 

- kerja sama terlaksana dengan pihak ke 3 sesuai 
kebutuhan  

Outcome - akses masyarakat terhadap pelayanan dan informasi 
kesehatan olahraga di BKOM Bandung meningkat 

Benefits - cakupan pelayanan kesehatan olahraga di BKOM 
Bandung meningkat 

- kualitas pelayanan di BKOM Bandung meningkat 
- masyarakat melakukan latihan fisik yang baik, benar, 

teratur, dan terukur 
Impact - tingkat kebugaran masyarakat meningkat 

 
 

8. Siaran BKOM Live “Bincang Kesehatan Olahraga Masyarakat” melalui 
IG live 

Input - SDM - 1 orang narsum per kegiatan 
- 1 orang host 
- 1 orang admin 
- 2 orang penyuluh kesmas sebagai 

perencana/penyusun konsep 
kegiatan 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

- 

- Waktu Agustus- Desember 2021 
- Metode - Wawancara/Talkshow kesehatan 

olahraga melalui IG live 

Output - terlaksananya talkshow kesehatan olahraga sebanyak 
8 kegiatan melalui IG live 

- pengikut medsos terpapar informasi kesehatan 
olahraga dan pelayanan BKOM  

- Pengikut akun medsos BKOM Bandung meningkat 
Outcome - pengetahuan, sikap dan perilaku hidup aktif pada 

masyarakat semakin meningkat 
Benefits - akses masyarakat terhadap informasi kesehatan 

olahraga meningkat 
- masyarakat melakukan latihan fisik yang baik, benar, 

teratur, dan terukur 
Impact - masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 

meningkat 
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9. sosialisasi melalui siaran radio kesehatan 
 

Input - SDM - 1 orang narsum per kegiatan 
- 1 orang host 
- 1 orang admin 
 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

- 

- Waktu Februari dan April 2021 
- Metode - Wawancara/Talkshow kesehatan 

olahraga melalui Siaran Radio 
Kesehatan (SRK) Kemenkes 

Output - terlaksananya talkshow kesehatan olahraga sebanyak 
2 kegiatan melalui SRK  

- pendengar SRK terpapar informasi kesehatan 
olahraga 

Outcome - pengetahuan, sikap dan perilaku hidup aktif pada 
masyarakat semakin meningkat 

Benefits - akses masyarakat terhadap informasi kesehatan 
olahraga meningkat 

- masyarakat melakukan latihan fisik yang baik, benar, 
teratur, dan terukur 

Impact - masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 

 
 

Kegiatan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesehatan 

olahraga 

a. Pengadaan Barang Promosi Kesehatan Olahraga 

Input - SDM - 2 orang 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.70.135.000/Rp.70.175.000 

- Waktu 11 Februari – 22 Maret 2021 
- Metode Pengadaan langsung 

Output - Tersedianya barang promosi berupa kalender 300 exp, 
kaos 200 buah, flashdisk 130 buah, powerbank 125 
buah, buku agenda 145 buah 

- 1 dokumen laporan kegiatan  
Outcome - Tersosialisasikannya kesehatan olahraga dan BKOM 

melalui barang promosi yang diperoduksi oleh BKOM 
- Cakupan pelayana kesehatan olahraga meningkat 

Benefits - Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait 
kesehatan olahraga semakin baik 

- Masyarakat melakukan latihan fisik BBTT 
Impact - masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 

meningkat 
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b. Pengadaan Jasa Pembuatan Video Senam 

Input - SDM  - instrukturm 

- Anggaran 
Alokasi/realisasi 

Rp.86.000.000/Rp.85.900.000 

- Waktu 17 Juni – 30 Agustus 2021 
- Metode - Penyusunan gerakan senam dan 

videonya serta buku panduan 
instruksional senam 

Output - Tersusunnya video senam lansia dan hipertensi BKOM 
- Tersusunnya buku panduan instruksional senam lansia 

dan hipertensi 
Outcome - Senam lansia dan hipertensi BKOM digunakan di 

masyarakat baik secara individu atau berkelompok 
(mandiri maupun terpimpin) 

Benefits - lansia sehat dan bugar 
- masyarakat sehat dan bugar (terhindar dari hipertensi, 

penderita hipertensi dapat mengelola penyakit dengan 
baik dan terhindar dari komplikasi) 

Impact - Masyarakat produktif 

 
c. Indikator  jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan 

1. Pemeriksaan kebugaran  

Input - SDM Seluruh pegawai BKOM Bandung, terutama 
staf pelayanan 

- Anggaran/re
alisasi 

APBN:  
 Pemeriksaan kebugaran pegawai 

instansi: 
Rp. 18.684.000/17.103.000 

 Penyusunan pedoman pelayanan 
klien kondisi khusus: 
Rp 13.500.000/13.500.000 

PNBP:  
- Waktu Januari – Desember 2021 
- Metode - Anamnesa  

- Pemeriksaan fisik 
- Pemeriksaan kebugaran 
- Pemberian resep latihan 
- Pembelian bahan kontak dan PNBP 

Output - Dalam Gedung : 1.621 
- Luar Gedung : 1.658 
- Jumlah pemeriksaan dalam dan luar Gedung : 3.279 

Outcome - Masyarakat mengetahui tingkat kebugarannya 

Benefits - Masyarakat dapat melakukan latihan fisik sesuai tingkat 
kebugarannya  

Impact - Masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 
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2. Latihan fisik (PNBP) 

Input - SDM Seluruh pegawai BKOM Bandung, 
terutama seksi pelayanan 

- Anggaran -  
- Waktu April - Desember 2021 
- Metode - Latihan kebugaran jantung paru 

(kardio): treadmill, senam, yoga 
- Latihan beban 
- Senam aerobik 
- Yoga 

Output - Dalam gedung :    970 
- Luar gedung    :     451 
- Jumlah             :  1.421 

Outcome - Tingkat kebugaran masyarakat meningkat 

Benefits - Masyarakat menjadi lebih produktif  

Impact - Masyarakat bugar/tingkat kebugaran masyarakat 
meningkat 

 
 
d. Indikator Jumlah penelitian kesehatan olahraga.  

Pada tahun 2021, penelitian tidak dilaksanakan karena pandemi covid-19.  

 
e. Indikator publikasi hasil penelitian BKOM Bandung 

Input : a. SDM Staf pelayanan 
b. Anggaran/realisasi Rp 8.076.000/8.005.781 
c. Waktu Juli, November 2021 
d. Metode Publikasi dilakukan melalui 

majalah kemenkes 
(mediakom dan warta 
Kesmas) 

Output  Penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan oleh BKOM 
Bandung secara bertahap diinformasikan kepada publik 

Outcome Masyarakat luas mengetahui hasil-hasil dari penelitian yang 
sudah dilakukan oleh BKOM Bandung 

Benefits Menjadi bahan masukan bagi individu, kelompok, masyarakat 
maupun pihak-pihak terkait kesehatan olahraga 

Impact  Iptek di bidang kesehatan olahraga di Indonesia semakin 
maju dan berkembang 
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B. PENCAPAIN KINERJA 

Sasaran program/kegiatan BKOM Bandung yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja adalah: 

- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. 

- Meningkatnya pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan 

olahraga masyarakat. 

Adapun Indikator kinerja BKOM Bandung tahun 2021 adalah: 

1. Nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 

2. Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 

3. Persentase kinerja pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang 

kesehatan olahraga masyarakat 

Indikator kinerja tersebut dijabarkan menjadi indikator output sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Kinerja Jangka Menengah (2020-2024) BKOM 

Bandung. 

Berikut ini uraian capaian kinerja BKOM Bandung pada tahun 2021 

berdasarkan sasaran program/kegiatannya dan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan beserta indikator outputnya: 

1. Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 

dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

Sasaran program tersebut, mencakup 2 indikator output yaitu: 

a. Nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat 

b. Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat 
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Tabel 7. Capaian Indikator output BKOM pada sasaran program 
meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

 

(*) terdapat perubahan dalam formula/cara perhitungan capaian indikator 
 

Realisasi indikator output nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 84,33% 

(140,55% dari target tahun 2021 sebesar 60%). Capaian tersebut lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. 

Nilai reformasi birokrasi di BKOM Bandung ini dapat dilihat dari 

pencapaian nilai WBK BKOM Bandung, yang pada tahun 2021 telah di 

laksanakan baik secara internal Kementerian Kesehatan maupun nasional 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan RB). Pada penilaian WBK oleh tim penilai internal Kementerian 

Kesehatan tahun 2021 BKOM Bandung memperoleh nilai sebesar 84,33% 

dari indikator penilaian yang ditetapkan. 

Target nilai penerapan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam 

indikator output BKOM tahun 2021 sebesar 60% dan target ini lebih tinggi 

dibandingkan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BKOM Bandung 

dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes yaitu 57,5%. 

Hal ini mengingat pada tahun 2020 target indikator nilai penerapan RB 

adalah sebesar 58%, sehingga pada tahun 2021 target indikator tersebut 

dinaikkan menjadi 60%, dan BKOM sudah menyandang predikat WBK dari 

Kementerian Kesehatan. 

Indikator output yang kedua untuk sasaran program koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 

Kementerian Kesehatan yaitu Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat 

No Indikator Output 
TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Nilai penerapan reformasi 
birokrasi lingkup Direktorat 
Jenderal Kesehatan 
Masyarakat 

58% 60% 81,03% 84,3% 139,71% 140,55% 

2. Persentase kinerja RKAKL 
lingkup direktorat jenderal 
kesehatan masyarakat  

80% 82,5% 98,35% 

 

88,22% 
(*) 

122,94% 106,93% 

Rata-rata capaian 131,32% 123,74% 
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Jenderal Kesehatan Masyarakat. Realisasi indikator output ini pada tahun 

2021 adalah sebesar 88,22% (106,93% dari target tahun 2021). 

Realisasi indikator presentase kinerja RKAKL tahun 2021 tidak dapat 

dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan adanya perbedaan dalam 

formula/cara perhitungan indikator tersebut. Pada tahun 2020 perhitungan 

capaian indikator tesebut menggunakan nilai realisasi anggaran, sedangkan 

pada tahun 2021 menggunakan nilai SMART dari aplikasi SMART DJA 

Kementerian Keuangan yang merupakan formulasi dari penyerapan 

anggaran, konsistensi atas RPD, Capaian Realisasi Output (CRO), efisiensi 

dan nilai efisiensi. 

Capaian kinerja RKAKL tahun 2021 terpengaruh oleh situasi pandemi 

COVID-19 yang masih berlangsung. Situasi tersebut mengakibatkan 

beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya dibandingkan jadwal yang 

ditetapkan di awal. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan di masa 

pandemi terutama di puncak masa pandemi. BKOM Bandung sempat 

melakukan lockdown di akhir bulan Juni atas instruksi Sesditjen Kesmas 

sehingga pelayanan kesehatan olahraga ditutup dan seluruh pegawai 

melaksanakan Work From Home (WFH). Setelah aktivitas BKOM dibuka 

kembali, pegawai secara bertahap melakukan WFH-WFO (Work From 

Office) dan pelayanan baru dibuka kembali pada bulan September 2021 

untuk pemeriksaan kebugaran dan bulan Oktober 2021 untuk latihan fisik. 

Pelaksanaan WFO secara penuh baru dilaksanakan mulai tanggal 29 

November 2021. 

Berdasarkan gambaran di atas, rata-rata capaian untuk kedua indikator 

output pada sasaran program meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

mencapai 123,74%. Capaian tersebut menurun sebesar 7,48% dibandingkan 

capaian tahun 2020 yaitu sebesar 131,32%. Akan tetapi rata-rata capaian 

tersebut telah melampaui target indikator output maupun indikator kinerja 

dalam perjanjian kinerja BKOM Bandung tahun 2021. 

Upaya efisiensi sumberdaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

kegiatan untuk mencapai target indikator pada sasaran program ini antara 

lain: pelaksanaan beberapa kegiatan peningkatan SDM secara daring 
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sehingga lebih efisien dari segi biaya, penggunaan daya listrik yang lebih 

hemat karena penutupan dan pembatasan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara efektif dan 

efisien sesuai kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Capaian Target Indiikator Output pada Sasaran program 
meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan Tahun 
2021 

 

 

2. Sasaran Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam 

bidang kesehatan olahraga masyarakat. 

Perjanjian kinerja menetapkan indikator kinerja untuk sasaran program 

ini adalah persentase kinerja pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang 

kesehatan olahraga masyarakat. Indikator kinerja ini dijabarkan kedalam 5 

indikator output yaitu: 

a. Persentase kab/kota terlatih/terorientasi kesehatan olahraga 

b. Jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga 

c. Jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan 

d. Jumlah penelitian kesehatan olahraga 

e. Jumlah publikasi hasil penelitian olahraga 
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Realisasi kinerja dari kelima indikator output tersebut dapat dilihat pada 

tabel 8. 

 

Tabel 8. Capaian Indikator output pada Sasaran Program Meningkatnya 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Bidang Kesehatan 
Olahraga Masyarakat 

 

 
Adapun penjelasan dari capaian hasil kinerja dari ke 5 output diatas 

adalah sebagai berikut: 

1) Persentase kab/kota terlatih/terorientasi kesehatan olahraga sebesar 

34,8% (189,4% dari target tahun 2021 sebesar 18%) kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memenuhi indikator ini adalah: 

a. Orientasi teknis kesehatan olahraga kepada 21 kabupaten/kota di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi 

Selatan dan Nusa Tenggara Barat. 

b. Pendampingan teknis dan monitoring pasca orientasi kepada 24 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 

Kegiatan orientasi teknis serta pendampingan teknis dan monitoring 

pasca orientasi dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting. 

Kegiatan diikuti oleh pengelola kesehatan olahraga di tingkat dinas 

kesehatan provinsi, kabupaten/kota sampai puskesmas di wilayah Provinsi 

Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selata, Sulawesi Selatan dan 

Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yang merupakan wilayah 

No Indikator Output 
TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN 

RKJM 2020 2021 RKJM 2020 2021 RKJM 2020 2021 

1. Persentase kab/kota 
terlatih/terorientasi 
kesehatan olahraga  

90% 18% 18% 56% 21,2% 34,1% 62,2% 117,8% 189,4% 

2. Jumlah sosialisasi dan 
koordinasi kesehatan 
olahraga  

150 30 30 72 30 42 48% 100% 140% 

3 Jumlah pelayanan 
kesehatan olahraga 
yang diselenggarakan 

204.750 33.538 36.891 16.202 11.502 4.700 7,9% 34,3% 12,74% 

4. Jumlah penelitian 
kesehatan olahraga 

5 1 1 0 0 0 0 0 0 

5. Jumlah publikasi hasil 
penelitian kesehatan 
olahraga 

10 2 2 4 2 2 10% 100% 100% 

Rata-Rata Capaian 
 70,42% 88,42% 
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penugasan BKOM Bandung dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 

Kementerian Kesehatan. 

Kegiatan dilaksanakan secara daring mengingat situasi pandemi 

sehingga terdapat pembatasan kegiatan pertemuan tatap muka, selain itu 

anggaran kegiatan juga terbatas dikarenakan adanya refokusing 

anggaran. 

Realisasi indikator Persentase kab/kota terlatih/terorientasi 

kesehatan olahraga tahun 2021 sebesar 34,1% melebihi target tahun 

2021 yang ditetapkan sebesar 18%. Realisasi indikator ini telah mencapai 

189,4% dari yang ditargetkan pada tahun 2021.  

Realisasi indikator Persentase kab/kota terlatih/terorientasi 

kesehatan olahraga tahun 2021 juga lebih besar dibandingkan 

realisasinya pada tahun 2020. Sebagai gambaran tahun 2020 realisasi 

indikator ini mencapai 117,8% sedangkan di tahun 2021 mencapai 

189,4%. 

Apabila dibandingkan dengan target Rencana Kinerja Jangka 

Menengah (RKJM), maka realisasi indikator ini telah mencapai 62,2% 

lebih besar dari target tahun ke-2 RKJM (untuk pentargetan 90% hingga 

akhir RKJM maka di tahun ke-2 RKJM ini target nya sebesar 32%). 

2) Jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga tercapai 140% (42 

kegiatan sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga dari target 30 

kegiatan pada tahun 2021). 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi indikator ini adalah: 

a. sosialisasi kesehatan olahraga bagi instruktur olahraga. 

b. Sosialisasi pembinaan kebugaran jasmani peserta didik pesantren. 

c. Seminar kesehatan olahraga (4 kegiatan) yang terdiri dari: 

- Kegiatan seminar online kesehatan olahraga “ibu hamil bugar, 

persalinan lancar di masa pandemi”. 

- Kegiatan seminar online “rahasia bugar di bulan puasa”.  

- Kegiatan seminar online “menjadi lansia SMART (Sehat, Mandiri, 

Aktif, Produktif”). 

- Kegiatan seminar online “cegah dan kendalikan hipertensi untuk 

hidup lebih berkualitas”. 
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d. Sosialisasi kesehatan olahraga bagi kader Kesehatan. 

e. Pertemuan koordinasi kesehatan olahraga (4 kegiatan). 

a. Layanan pemberian informasi kesehatan olahraga (7 kegiatan). 

b. Sosialisasi melalui media sosial (12 kegiatan). 

c. Sosialisasi melalui siaran radio kesehatan (2 kegiatan). 

d. Bincang Kesehatan Olahraga Masyarakat “BKOM Live” (8 kegiatan). 

e. Koordinasi kerjasama antara lain: 

- Kerjasama tentang Peningkatan Kebugaran Jasmani Pegawai 

Upelkes Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat melalui olahraga, Tahun 

2021 dengan UPTD Pelatihan Kesehatan (UPELKES) Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 

- kerjasama pemeriksaan kebugaran calon karyawan dengan PT. 

Ultrajaya Milk Industry. 

Kegiatan sosialisasi, koordinasi pada tahun 2021 sebagian besar 

dilaksanakan secara daring/online mengingat keterbatasan anggaran 

karena rofokusing anggaran serta pembatasan pertemuan tatap muka 

secara langsung akibat kondisi pandemi COVID-19 yang masih 

berlangsung. 

Realisasi indikator kegiatan sosialisasi dan koordinasi kesehatan 

olahraga tahun 2021 melampaui target sebesar 140%. Dikarenakan 

modifikasi kegiatan-kegiatan secara online dengan memanfaatkan media 

sosial maka kegiatan-kegiatan sosialiasi dapat dilaksanakan dalam 

frekuensi yang lebih banyak. 

Realisasi indikator tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 pun masih 

lebih tinggi, yang mana tahun 2020 realisasi indikator ini adalah sebesar 

100% dari targetnya. 

Apabila dibandingkan dengan RKJM maka realisasi indikator output 

sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga ini mencapai 48%.  

3) Jumlah pelayanan kesehatan olahraga yang diselenggarakan. 

Realisasi jumlah pelayanan kesehatan olahraga pada tahun 2021 

adalah 4.700. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan 

yaitu 36.891. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-
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19 masih berlangsung sehingga selama tahun 2021 BKOM Bandung 

hanya membuka pelayanan pemeriksaan kebugaran selama 130 hari dan 

latihan fisik 58 hari dengan pembatasan jumlah klien dalam rangka upaya 

pencegahan penularan covid.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi kinerja tahun 2021 

mengalami penurunan, yaitu dari 34,3% (tahun 2020) menjadi 12,74% 

(2021). Hal ini disebabkan karena di awal tahun 2020, yaitu sejak awal 

Januari sampai dengan pertengahan Maret, pelayanan buka seperti biasa, 

tidak ada pembatasan klien. Sementara pada tahun 2021, pelayanan 

dibuka mulai bulan April dengan pembatasan klien dan protokol kesehatan 

yang ketat. Pendaftaran dilakukan secara online dengan screening awal 

via online, dalam satu hari klien pemeriksaan kebugaran yang dilayani 

maksimal 4 orang klien dan klien latihan fisik dalam satu sesi masksimal 5 

orang klien, dalam satu hari terdapat 4 sesi.  

Pada Pertengahan Juni 2021, terjadi lonjakan kasus sehingga 

pelayanan kembali ditutup dan buka kembali bulan September tetap 

dengan pembatasan jumlah layanan untuk pemeriksaan kebugaran dan 

Oktober untuk latihan fisik.   

Realisasi indikator jumlah layanan kesehatan olahraga dibandingkan 

target jangka menengah sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar 7,91%. 

Tidak tercapaianya target kinerja pelayanan adalah murni disebabkan 

pandemi. Sebagai alternatif pelayanan, BKOM Bandung 

menyelenggarakan pelayanan online yaitu berupa telekonsultasi dan 

latihan fisik online. Telekonsultasi dan latihan fisik online tidak dimasukkan 

ke dalam kinerja pelayanan kesehatan olahraga, karena sifat pelayanan 

yang diberikan berbeda dengan pelayanan tatap muka. Pada 

telekonsultasi online klien menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan 

olahraga tetapi tidak menjalani pemeriksaan kebugaran, sedangkan pada 

latihan fisik online jumlah viewers tidak dapat dianggap sebagai jumlah 

orang yang melakukan latihan fisik. 

4) Jumlah penelitian kesehatan olahraga. 

Indikator jumlah penelitian kesehatan olahraga pada tahun 2021 

tidak tercapai (0). Salah satu tugas pokok BKOM Bandung adalah 
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melaksanakan penelitian kesehatan olahraga, karena itu setiap tahun 

terdapat target 1 penelitian. Pada tahun 2021, kegiatan penelitian tidak 

dilaksanakan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, bahkan 

BKOM Bandung sempat melakukan lockdown pada bulan Juni dan 

kegiatan pelayanan baru dibuka kembali pada bulan September 2021. 

Proses kegiatan penelitian sudah sampai pada tahap pengajuan etik ke 

Balitbangkes, pengajuan etik tersebut sudah disetujui dengan beberapa 

perbaikan. Tetapi kemudian anggaran BKOM Bandung mengalami 

refocusing dan efisiensi untuk kegiatan penanganan COVID di tingkat 

Kementerian Kesehatan. 

Hal yang sama terjadi pada tahun 2020, di mana penelitian tidak 

dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Pengambilan sampel secara 

daring tidak dilaksanakan karena dengan cara ini responden penelitian 

tidak bisa mendapatkan uang transport. Hal ini tentu akan menimbulkan 

kesulitan dalam pencarian responden. Di samping itu, pemantauan 

intervensi yang dilakukan kemungkinan besar tidak maksimal sehingga 

dapat berakibat hasil penelitian kurang valid. 

5) Jumlah publikasi hasil penelitian olahraga. 

Di dalam rencana kinerja tahunan (RKT) terdapat target 2 publikasi 

penelitian. Pada tahun 2021 telah dipublikasikan 2 hasil penelitian, yaitu: 

a. High-Intensity Interval Training Lowered Cardiometabolic Risk in 

Hypertensive Adults with Abdominal Obesity (Asia-Singapore 

Conference On Sport Science 2021 Programme). 

b. Urban-Rural Children Differences in Motor Coordination, 

Cardiorespiratory Fitness, and Agility (International Joint Conference on 

Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021). 

Realisasi tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Realisasi jangka 

menengah sampai akhir tahun 2021 adalah 40%, sesuai dengan target 

yang direncanakan. Hal ini bisa tercapai karena hasil penelitian yang 

dipublikasikan tersebut adalah hasil penelitian tahun-tahun sebelumnya. 

Dari setiap penelitian didapatkan beberapa hasil penelitian yang 
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dipublikasikan dalam bentuk jurnal, sehingga dari satu penelitian dapat 

dihasilkan beberapa publikasi. 

Rata-rata capaian kinerja indikator output pada sasaran program 

pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang kesehatan olahraga 

masyarakat sebesar 88,42% pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan 

capaian pada tahun 2020 yang sebesar 70,42%. Terjadi peningkatan 

sebesar 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3. Capaian Target Indiikator Output pada Sasaran program 
meningkatnya Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Bidang 
Kesehatan Olahraga Masyarakat Tahun 2022 

Persentase Capaian 
140% 
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Rata-rata realisasi kinerja indikator output pada sasaran program 

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan olahraga 

masyarakat adalah sebesar 88,42% lebih besar dari target dalam 

perjanjian kinerja BKOM tahun 2021 sebesar 75%. Dibandingkan target 

kinerja maka capaian indikator kinerja program ini sebesar 117,89%. 

Dalam situasi pandemi ini, menuntut penyesuaian dalam 

pelaksanaan beberapa kegiatan. Kegiatan pertemuan sosialisasi, orientasi 

teknis dan koordinasi serta pelayanan berupa konsultasi dan latihan fisik 

yang dilaksanakan secara online merupakan bentuk penyesuaian BKOM 

dalam menghadapi situasi pandemi. Selain itu kegiatan online yang 

dilaksanakan juga lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya terutama 

biaya, tetapi dapat menghasilkan output/cakupan sasaran yang lebih 

besar. 

Berdasarkan capaian indikator output di setiap sasaran 

program/kegiatan maka capaian kinerja BKOM Bandung pada tahun 2021 

mencapai 106,08%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja 

pada tahun 2020 yang mencapai 100,87%. Capaian kinerja tersebut telah 

melampaui target kinerja BKOM Bandung dalam perjanjian kinerja tahun 

2021. 

 

C. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung tahun 

2021 berdasarkan DIPA BKOM Bandung No.024.03.2.775554/2020 tanggal  28 

Desember 2021 adalah sebesar Rp8.048.591.000,-.  Alokasi anggaran 

berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai :    Rp  3.641.625.000,- 

2) Belanja Barang :    Rp  3.121.258.000,- 

3) Belanja Modal :    Rp  1.285.708.000 ,- 
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Gambaran realisasi anggaran berdasarkan sasaran program/kegiatan dan 

indikator output adalah sebagai berikut: 

1. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

manajemen Kementerian Kesehatan 

Rata-rata realisasi kinerja anggaran pada sasaran koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 

kementerian kesehatan sebesar 95,9%. Realisasi tersebut menurun 

dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada tahun 2020.  

Alokasi dan realisasi anggaran untuk sasaran program pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian 

Kesehatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Rata-Rata Realisasi Anggaran Sasaran Program Koordinasi 
Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian dukungan 
Manajemen Kementerian KesehatanTahun 2021 

 
 

No 
Indikator 
Output 

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 
Persen 

Realisasi (%) 
  2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Nilai 
penerapan 
reformasi 
birokrasi 
lingkup 
Direktorat 
Jenderal 
Kesehatan 
Masyarakat 

4.454.068.000 7.875.526.000  
 

4.434.827.757 7.586.096.493  
 

99,57 96,3 

2. Persentase 
kinerja 
RKAKL 
lingkup 
direktorat 
jenderal 
kesehatan 
masyarakat  

4.929.858.000 8.048.591.000 
 

4.848.510.702 7.686.065.296 
 

98,35 95,5 

Rata-rata  98,86 95,9 

 

Realisasi anggaran yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2020 disebabkan antara lain: 

- Realisasi belanja pegawai tidak dapat optimal karena adanya 1 orang 

pegawai yang pensiun per bulan April 2021 dan 1 orang pegawai tugas 

belajar per bulan September 2021 sehingga alokasi gaji dan tunjangan 

kinerja tidak dapat terserap optimal sesuai alokasinya. 
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- Sisa pengadaan seperti alat pengolah data dan fasilitas peralatan 

perkantoran karena harga yang diperoleh dari e-katalog lebih murah 

dari yang direncanakan dan teralokasi dalam anggaran. 

- Sisa pengadaan fasilitas peralatan pelayanan dikarenakan barang yang 

sesuai spesifikasi yang direncakanan di awal tidak ditemukan di e-

katalog. Barang yang dibeli memiliki spesifikasi di bawah yang 

direncanakan sehingga harganya lebih murah. 

- Rendahnya realisasi belanja dari kegiatan fasilitas operasional 

pelayanan kesehatan (PNBP) dikarenakan realisasi pendapatan dari 

pelayanan PNBP hanya mencapai 50,1% yaitu sebesar Rp.55.144.000 

dari target Rp110.000.000,-. Hal ini dikarenakan pelayanan 

pemeriksaan kebugaran hanya dibuka 130 hari dan layanan latihan fisik 

hanya dibuka 58 hari dengan pembatasan jumlah klien. Kondisi 

tersebut dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 

ditutupnya layanan kesehatan olahraga karena Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Realisasi pendapatan yang 

jauh lebih rendah dari yang ditargetkan mengakibatkan penggunaan 

alokasi belanja bersumber dana PNBP juga tidak dapat optimal. 

 

Realisasi anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2020 

sejalan dengan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam beberapa 

kegiatan seperti: penggunaan listrik yang lebih rendah/efisien dibandingkan 

tahun 2020 karena adanya penutupan dan pembatasan jumlah layanan, 

pengembalian sisa pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan alat 

pengolah data dan fasilitas perkantoran karena mednapatkan harga yang 

lebih murah dari pengadaan melalui e-katalog. 

 

2. Pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan olahraga 

masyarakat 

Total realisasi anggaran pada sasaran program pelaksanaan tugas 

teknis lainnya dalam bidang kesehatan olahraga masyarakat sebesar 

57,8% pada tahun 2021. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah bila 
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dibandingkan realisasi anggaran untuk sasaran program yang sama pada 

tahun 2020 (tabel 10). 

 

Tabel 10: Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Bidang Kesehatan  
                Olahraga Masyarakat 

 

 

Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran program ini di tahun 

2021 disebabkan realisasi anggaran untuk kegiatan yang menunjang 

pencapaian indikator output jumlah pelayanan kesehatan olahraga hanya 

mencapai 42,4%. Alokasi anggaran dalam indikator output ini mencakup 

belanja dari kegiatan fasilitas operasional pelayanan kesehatan (PNBP) 

yang dialokasikan untuk menunjang pemberian pelayanan kesehatan 

olahraga yang hanya terealisasi sebesar 24,33%. Hal ini terkait dengan 

pelayanan pemeriksaan kebugaran hanya dibuka 130 hari dan layanan 

latihan fisik hanya dibuka 58 hari dengan pembatasan jumlah klien. Kondisi 

tersebut dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 

ditutupnya layanan kesehatan olahraga karena Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Realisasi pendapatan yang 

jauh lebih rendah dari yang ditargetkan mengakibatkan penggunaan alokasi 

No. Indikator Output 
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 

Persentase 

Realisasi (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Persentase kab/kota 

terlatih/terorientasi 

kesehatan olahraga  

21.499.000 7.950.000 20.154.600 7.761.300 93,75 97,63 

2. Jumlah sosialisasi dan 

koordinasi kesehatan 

olahraga  

129.950.000 30.750.000 127.678.000 30.705.300 98,25 99,9 

3. Jumlah pelayanan 

kesehatan olahraga 

yang diselenggarakan 

317.241.000 126.289.000 258.786.026 53.496.422 81,57 42,4 

4. Jumlah penelitian 

kesehatan olahraga 
0 0 0 0 0 0 

5. Jumlah publikasi hasil 

penelitian kesehatan 

olahraga 

7.100.000 8.076.000 7.064.319 8.005.781 99,50 99,1 

% Realisasi 57,8 
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belanja bersumber dana PNBP juga tidak dapat optimal. Sementara itu, 

realisasi anggaran untuk indikator output jumlah pelayanan kesehatan 

olahraga pada tahun 2020 mencapai 81,57%. Hal ini dikarenakan 

pelayanan kesehatan olahraga sempat beroperasi secara normal tanpa 

pembatasan jumlah klien selama 2,5 bulan penuh di awal tahun 2020 

sebelum pandemi melanda. 

Apabila dilihat dari realisasi anggaran yang dialokasikan untuk 

menunjang indikator output lainnya (% kab/kota terorientasi kesehatan 

olahraga, jumlah sosialisasi dan koordinasi kesehatan olahraga, serta 

jumlah publikasi hasil penelitian kesehatan olahraga) mencapai 97,63%-

99,9% (tabel 10). 

 

D. UPAYA UNTUK MERAIH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI 

1. Penatausahaan anggaran baik belanja maupun pendapatan  

2. Pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan 

oleh pejabat/pelaksana terkait 

3. Melakukan rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai dengan 

peraturan perbendaharaan yang berlaku. 

4. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dalam 

hal pengendalian atas laporan keuangan 

6. Penerapan manajemen risiko. Berdasarkan penilaian maturitas risiko 

oleh Itjen, BKOM Bandung masuk dalam level 3 

7. Pembangunan karakter budaya kerja yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan serta pelatihan–pelatihan teknis yang diperlukan 

dalam rangka meningkatkan kompetesi teknis dibidangnya masing–

masing sesuai dengan tugas dan fungsi BKOM Bandung. Hal ini agar 

kapasitas pegawai BKOM Bandung sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) terus berkembang sehingga menjadi ASN yang berdaya guna 

dan berhasil guna dalam mengemban tugas pembangunan nasional. 
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8. Pada tahun 2015 BKOM Bandung di usulkan oleh Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang dicalonkan sebagai 

satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

9. Pada tahun 2015 BKOM Bandung berhasil mendapatkan predikat WBK 

dari Menteri Kesehatan RI. 

10. Tahun 2020-2021 BKOM Bandung lulus dalam penilaian Tim Penilai 

Internal Kementerian Kesehatan sebagai satuan kerja dengan predikat 

WBK dan kemudian mengikuti penilaian WBK oleh Kemenpan RB, akan 

tetapi belum dapat lulus dalam penilaian oleh Kemenpan RB 

11. Terlepas dari predikat WBK dari Kemenpan RB yang belum dapat diraih 

oleh BKOM Bandung, BKOM Bandung terus melakukan penataan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

 



52 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Capaian kinerja BKOM Bandung tahun 2021 sebesar 106,08% dan 

capaian kinerja anggaranya sebesar 95,5%. 

Capaian target kinerja BKOM Bandung pada tahun 2021 untuk sasaran 

program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan adalah sebesar 

123,74% dengan realisasi anggaran sebesar 95,9%. 

Capaian target kinerja BKOM Bandung pada tahun 2021 untuk sasaran 

program: pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam bidang kesehatan olahraga 

masyarakat adalah sebesar 88,42% dengan realisasi anggaran sebesar 57,8%. 

Capaian target kinerja untuk sasaran program pelaksanaan tugas teknis lainnya 

dalam bidang kesehatan olahraga kurang dari 100% dikarenakan capaian 2 

indikator yang terdapat dalam sasaran program ini tidak optimal yaitu terkait 

jumlah pelayanan kesehatan olahraga dan jumlah penelitian kesehatan 

olahraga yang dalam pelaksanaan kegiatannya terkendala pandemi Covid-19 

serta terimbas juga proses refokusing dan efisiensi anggaran di Kementerian 

Kesehatan. 

Pada tahun 2021, BKOM Bandung telah berhasil melampaui target kinerja 

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BKOM Bandung tahun 2021. Upaya 

pencapaian target kinerja terus diupayakan walaupun dalam situasi pandemi 

yang masih berlangsung dan senantiasa menjadi fokus BKOM Bandung untuk 

mewujudkan BKOM Bandung sebagai unit kerja dengan predikat WBK. 

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan di BKOM Bandung di 

masa-masa yang akan datang, beberapa hal perlu dikembangkan: 

pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai kegiatan 

peningkatan SDM; internalisasi nilai-nilai budaya kerja secara konsisten; 

meningkatkan dukungan stakeholder di pusat maupun di daerah; meningkatkan 

kerja sama serta sosialisasi dan promosi kesehatan olahraga dalam upaya 

implementasi dan pengembangan program kesehatan olahraga; penggunaan 

teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan olahraga 

untuk meningkatkan kepuasan masyarakat/pelanggan (internal maupun 
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eksternal); turut berupaya dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran 

COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan bagi pegawai maupun 

pengunjung BKOM Bandung. 

Semoga kiprah BKOM Bandung yang tergambar dalam pelaksanaan 

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya serta capaian kinerja yang diperoleh dapat 

turut berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran 

masyarakat. 
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LAMPIRAN 

Foto-foto Kegiatan BKOM Bandung Tahun 

2021 
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DOKUMENTASI KEGIATAN SUBSTANSI KEMITRAAN 2021 
  

SEMINAR ONLINE 1 “IBU HAMIL BUGAR, PERSALINAN LANCAR” 
 

  

  
  

 
SEMINAR ONLINE 2 “RAHASIA BUGAR DI BULAN PUASA” 
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SEMINAR ONLINE 3 “MENJADI LANSIA SMART (SEHAT, MANDIRI, AKTIF, DAN PRODUKTIF)” 

 

  

  

 
 

 

SEMINAR ONLINE 4 “CEGAH DAN KENDALIKAN HIPERTENSI UNTUK HIDUP LEBIH 
BERKUALITAS” 
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ORIENTASI TEKNIS KESEHATAN OLAHRAGA 2021 
 

  
  

  

  
PENDAMPINGAN TEKNIS DAN MONITORING PASCA ORIENTASI KESEHATAN OLAHRAGA 
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SOSIALISASI KESEHATAN OLAHRAGA BAGI INSTRUKTUR OLAHRAGA 
 

  

  

 
 
 

 

SOSIALISASI KESEHATAN OLAHRAGA BAGI KADER KESEHATAN 
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SOSIALISASI KESEHATAN OLAHRAGA BAGI PESERTA DIDIK PESANTREN 
 

  

  

 
 

 

PERTEMUAN KOORDINASI PENYUSUNAN SENAM LANSIA 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

PERTEMUAN KOORDINASI PENYUSUNAN SENAM HIPERTENSI 
 

  

  

  
BINCANG KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT LIVE INSTAGRAM 
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PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROV. JABAR 
 

  

 
 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PT. ULTRA JAYA 
 

  

 
 

 

DESAIN GRAFIS KESEHATAN OLAHRAGA 2021 
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MOTION GRAFIS KESEHATAN OLAHRAGA 2021 
 

  

  
  

RADIO KESEHATAN 
 

  

  
INFORMASI KESEHATAN OLAHRAGA (IKO) 
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BARANG PROMOSI KESEHATAN 
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DOKUMENTASI KEGIATAN SUBSTANSI PELAYANAN 2021 

  

PEMERIKSAAN KEBUGARAN BAGI INSTANSI 
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LATIHAN FISIK SECARA ONLINE 

 

  

  

 

 

 

 



66 
 

TELEKONSULTASI 

 

  

  

PENYUSUNAN PEDOMAN PELAYANAN BKOM BANDUNG 
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DOKUMENTASI KEGIATAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI 
UMUM 2021 

  

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA (RAK) 
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PENYEMPROTAN DESINFECTAN 
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KUNJUNGAN SEKJEN KEMENKES 
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PENINGKATAN SDM: SILENT MINDFULL LISTENING 
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PENINGKATAN SDM: PELAYANAN PRIMA 

  

  

  

  

EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) 
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