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KATA PE}I,GANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmatnya,

sehingga Rencana Aksi .Kegiatan BTKL PP .Ketas llAmbon Tahun 2015 - 2019 Renisipertama

dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Kegiatan ini sebagai penjabaran dalam Rencana Aksi Program (RAP)

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015-2019 dan sekaligus

rnerupakan perencanaan yang bersifat indicator dan memuat berbagai program pembangunan

kesehatan yang tercantum dalam 'RENSTRA KEMENKES TAHUN 2o1s-zo1g".

Semoga Rencana Aksi Kegiatan BTKL PP Kelas ll Ambon ini bermanfaat dalam penyusunan

Rencana Kegiatan tahunan kearah peningkatan cakupan, realisasi kegiatan dan penigkatan

serapan anggaran.

Masukan , saran dan kritik sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan penyusunan RAK

Revisi I BTKL PP Kelas ll Ambon, dan atas perhatian dan kerjasama selama ini, kami ucapkan

terima kasih

RAK Revisi I 2015 - 2A19

Sitorus, SKM,MPH
231988031002
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasionar, terah diatur bagaimana proses perencanaan baik unfukpemoangunan jangka panjang (RpJp), menengah (RpJM/Renstra) dan tahunan(RKP/Renja) Dimana dokumen tersebut disusun dengan pendekatan, teknokratis,
partisipaf, poritis, rop down dan Bottom up dengan memperhatikan juga sinergitas
antara dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan berdimensi wakfu (angkapanjang, menengah dan tahunan), maupun antar pemerintah pusat denganpemerintah daerah. Sehinggga proses pembangunan lebih terstruktur, komprehensif
melibatkan semua sektor dan diharapkan mampu mendongkrak angka capaian
pemDangunan nantinya.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sendiri merupakan salah satu dokumen
perenc€lnaan jangka menengah tingkat satker (unit eseron ,), yang substansinya
meriputi: Arah Kebijakan dan strategi; Rencana Kinerja dan pendanaan Kegiatan; dan
Pemantauan, penilaian dan pelaporan. RAK disusun dengan mempedomani Rencana
Aksi Program (MP) unit eselon I yang merupakan dokumen rurunan dari Renstra KL.
Ketiga dokumen ini disusun bersinergi, dengan memperhatikan kewenangan masing-
masng organisasi/lembaganya.

Berdasarkan Kepmenkes No. HK.02.0zMenkes/52201 5 terah tersusun Rencana
strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2o'r5-201g dimana Renstra yang disusun
mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita presiden yang ditetapkan pada peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Nasionat (RPJMN) Tahun 201 S.2O1 9.

Pembangunan kesehatan pada periode 2a15-201g ac,arah program Indonesia
sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan oan $atus gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung denganperlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. sasaran pokok RpJMN
2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehahn dan gizi ibu dan anak; (2)
meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencir, tertinggar dan perbatasan:



(4) meningkatnya cakupan perayanan kesehatan universar merarui Kartu Indonesia
sehat dan kuaritas p€ngeroraan sJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu :'t' Pirar paradigma sehat di rakukan dengan strategr pengarusrrtamaan kesehahn
dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat2 Penguatan perayanan kesehatan dirakukan dengan st.tegi peningkatan akses
perayanan kesehatan, optimarisasi sistem rujukan dan penrngkatan mutu perayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of carc dan intervensi berbasis
risiko kesehatan;

3 Jaminan kesehatan nasional dirakukan dengan strategi perruasan sasaran dan
benefit sefia kendali mutu dan kendali biaya.

Revisi ke 2 RAK BTKLP Ambon Tahun 2O1S_201g disusun dengan mangaq.r
pada Revisi RAp Ditjen p2p rahun 2015-2019 dan Revisi Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019. selain itu juga Revisi ke 2 RAK BTKLpp Ambon Tahun
2015-20'19 juga drdasari atas hasir reviu atas capaian kinerya dan anggaran yang terah
dilaksanakan dan penyesuaian atas arah kebljakan yang tertuang dalam Revisi RAp
Ditjen P2p Tahun 201S2019.

secara teknis perubahan dilakukan karena adanya kebijakan dari Ditjen p2p
untuk merakukan standarisasi indikator Kinerja untuk upr (KKp dan BB/BTKLpp),
sehingga dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan prioritas kegiatan.
Disamping itu revisi dirakukan terhadap vorume target oreh karena arokasi danayang tersedia terbatas dan adanya kecenderungan efisiensi anggaran dalamperaksanaan kegiatan setiap tahun yang menyebabkan beoerapa target diturunkan.

B. Kondisi Umum, potensi dan permasalahan
Gambaran kondisi umum, potensi dan permasarahan Barai reknik Kesehatan

Lingkungan dan pengendarian penyakit Ambon dipaparkan berdasarkan dari hasilpencapaian program/kegiatan, kondisi lingkungan strategis, sumber daya, danperkembangan baru rainnya potensi dan permasarahan pengendarian penyakit danpenyehatan ringkungan akan menjadi input daram menentukan arah kebijakan danstrategi Kementerian Kesehatan daram bidang pencegahan dan pengendarian
penyakit.
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(4) meningkatnya cakupan perayanan kesehatian universar merarui Kartu Indonesia
sehat dan kuaritas pengeroraan sJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar uama yaitu :

Pilar paradigma sehat di rakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan, penguahn promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat
Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimarisasi sistem rujukan dan peningKatan mutu perayanan
kesehatan' menggunakan pendekatan continuum of carc dan intetuensi berbasis
risiko kesehatan,

Jaminan kesehatan nasional dirakukan dengan strategi pefluasan sasaran dan
benefit sefta kendali mutu dan kendali biava.

Revisi ke 2 RAK BTKLP Ambon Tahun 2O1S_2O1} disusun dengan mangacupada Revisi RAp Ditjen p2p rahun 2015-2019 dan Revisi Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019. serain itu juga Revisi ke 2 RAK BTKLpp Ambon Tahun
2015-20r9juga didasari atas hasir reviu atas capaian kinerja dan anggaran yang terah
dilaksanakan dan penyesuaian atas arah kebijakan yang tertuang dalam Revisi RApDitjen P2p Tahun 2O1S-2O1}.

secara teknis perubahan dirakukan karena adanya kebriakan dari Ditjen p2p
untuk merakukan standarisasi indikator Kinerja untuk upr (KKp dan BB/BTKLpp),sehingga dirakukan penyesuaian terhadap sasaran oan prioritas kegiatan.Disamping itu revisi dirakukan terhadap vorume target oreh karena arokasi danayang tersedia terbatas dan adanya kecenderungan efisiensi anggaran dalamperaksanaan kegiatan setiap tahun yang menyebabkan beoerapa target diturunkan.

B. Kondisi Umum, potensi dan permasalahan
Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan Balai Teknik KesehatanLingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon dipaparKan berdasarkan dari hasilpencapaian program/kegiatan, kondisi lingkungan strategis, sumber daya, danpefl(embangan baru rainnya' potensi dan permasarahan pengenctarian penyakit danpenyehatan ringkungan akan menjadi input daram menentukan arah kebijakan danstrategi Kementerian Kesehatan daram bidang penceganan dan pengendarian

penyakit.
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1. Kondisi Umum dan potensi

a. lsu Strategis Regional

saat murai berrakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif Dada
tanggar 1 Januari 2016. pemberrakukan ASEAN community yang mencakup total
popurasi rebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peruang (akses pasar) sekarigus
iantangan tersendiri bagi Indonesia. rmprementasi ASEAN Economic community,
yang menerkup riberarisasi perdagangan barang dan Jasa serta investasi sektor
kesehatan perru dirakukan upaya meningkatkan daya satng (competitiveness) dari
fasiritas-fasiritas perayanan kesehatan daram negeri. pembenahan fasiritas_fasiritas
petayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan,
sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan.
Akreditasi fasiritas perayanan kesehatan (Rumah Sakit, puskesmas, dan rain-rain)
harus dirakukan secara serius, terencana, dan daram tempo yang tidak te'aru rama.

Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition
Agreement - MRA) tentang jenis-jenis profesi yang men,adi cakupan dari mobiritas
dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain_lain, juga tercakup tenaga
medis/dokter, dokter grgi, dan perawat. Tidak tertutup kemungkinan di masa
mendatang, akan dicakupi pula jenis_jenis tenaga kesenatan lain. Betapa pun, dayasaing tenaga kesehatan dalam negeri juga harus ditingkatkan. lnstitusi-institusi
pendidikan tenaga kesehatan harus ditingkatkan kuarirasnya merarui pembenahan
dan akreditasi_

b. lsu Strategis Nasional
Perkembangan penduduk. pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan

aoanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usra non_produktif, yang
puncaKnya terjadi sekitar tahun 2030. Jumrah penduduk Indonesia pada tahun 2015adalah 256461'7oo orang. Dengan laiu pertumbuhan seDesar 1,19% pertahun,
maka jumrah penduduk pada tahun 2019 naik menjadi 268 074.600 0rang. Jumrahwanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 6g,1juta menjadi 71,2 juta pada tahun 2019, dari jumrah terseout, diperkirakan ada 5 juta
ibu hamir setiap tahun Angka ini merupakan estimasi jumrah persarinan dan jumrah
bayi lahir' yang juga menjadi petunjuk beban perayanan ANC, persarinan, danneonatus/bayi penduduk usia kerja yang meningkat dari 120,3 juta pada tahun 2015



menjadi 127 ,3 juta pada tahun 2019. penduduk berusia di atas 60 tahun meningkar,
yang pada tahun 20'15 sebesar 21.6 juta naik menjadi 25,9 juta pada tahun 2019.
Jumrah ransia di Indonesia saat ini rebih besar dibanding penduduk benua Austraria
yakni sekitar 19 juta. lmplikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem
kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier, (2)
meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya
kesehatan.

Disparitas status Kesehatan. Meskipun secara nasionar kuaritas kesehatan
masyarakat terah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat
sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan_pedesaan masih cukup tinggr.
Angka kematian bayi dan angka kematian barita pacra gorongan termiskin hamprrempat kari rebih tinggi dari gorongan terkaya. Serain rtu, angka kematian bayi danangka kematian ibu merahirkan rebih tinggi di daerah pectesaan, di kawasan timurIndonesia, serta pada penduduk dengan tingkat penctdikan rendah. persentase
anak barita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan rebih tinggidibandingkan daerah perkoraan.

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan
menuju Jaminan Kesehatan Nasionar ditargetkan pada tahun 2o.t g semua penduduk
Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health CoveraSe _ UHC).Diberrakukannya JKN ini jeras menuntut dirakukannya peningkatan akses dan mutrpelayanan kesehatan, baik pada fasiritas kesehatan tingKat pertama maupun fasiritaskesehatan tingkat ranjutan, serta perbaikan sistem rujukan perayanan kesehatan.Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKNmemedukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersiftt promotif danpreventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. perkembangan

kepesertaan JKN temyata cukup baik. Sampai awal September 2014, jumlahpeserta telah mencapai 127 '763.851 .rang (105,1% cran target). penambahan
peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan penrngkatan jumrah fasiritaskesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bira tidak segera diatasi, kuaritaspetayanan bisa turun.

Berrakunya undang'undang Tentang Desa. pada buran Januari 2014 terahdisahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. sejak ,tu, maka setiap desa dari77.548 desa yang ada, akan
Densan s m u,as A p BN 20 1 5 T,T:;;:l -:::::?:Jilil*::f:il:T 
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Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan
masyaEkat desa periraku Hicrup Bersih dan sehat (pHBS) dan pengembangan.
Upaya Kesehatan Ber

d upayakan c, tnskat ;;H,:"n I"::::T:#:n,"i::":",fi"::::jj:
sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling tactors).

Menguatnya peran provinsi' Dengan diberrakukannya uU Nomor 23 tahun20'14 sebagai pengganti uu Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah,Provinsi serain berstatus sebagai daerah juga merupakan wirayah administratif yangmenJadi wirayah kerja bagi gubemur sebagai wakir pemerintah pusat. standarPelayanan Minimal (sPM) bidang Kesehatan yang terah diatur oreh MentenKesehatan, maka UU Nc

baru ini telah memo"rlt aj 
r 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang

daerah.daerah kabupaten :Tllil: ffi#1jT:flilLT Hff:::::i:nbidang Kesehatan dapat diserahkan sepenuhnya kepada provinsi oreh Kementerian
Kesehatan, karena provinsi terah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagiKabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan SpM.

Berlakunya peraturan Tentang Sistem tnfomasi Kesehatan. pada tahun2014 juga diberrakukan peraturan pemerintah (pp) Nomor 46 tentang sistemInformasi Kesehatan (srK). pp ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untukdiakses oreh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah Daerah yang mengerora
SIK sesuai dengan kewenangan masing_masing.
c. lsu Strategis BTKLpp Ambon

Besamya cakupan wilayah layanan. Sesuai ctengan peraturan MenteriKesehatan Rr No. 2349/MENKES/'ER/',/2011, tentang organisasi dan Tata KerjaUnit Peraksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingxungan dan pengendarian
Penyakit' BTKLpp Ambon merayani 3 (tiga) provinsi yang meliputi propinsi Maruku,Papua dan papua Barat. Jika dirihat dari ruas wirayah yang dilayani oreh BTKLppAmbon, yaitu meliputi 53 Kabupaten/Kota, yang diantara juga merupakan daerahperbatasan negara, dengan jumlah penduduk S. g.l6.3OO orang. Maka hal yang perlusangat diantisipasi adarah aksesibirtas menuju wirayah tayanan dimana beberapadiantara wirayah rayanan merupakan daerah terpencir dan tingkat proporsi jumrahpegawai BTKLpp Ambon de

ri n s kar pertum buha n :',.ffi ji, Tfi:f ;lil:-:l:f ;", prov ins iyang merupakan wirayah rayanan BTKLpp Ambon merupaKan wirayah pertumbuhan



ekonomi nasional yaitu Maluku, papua dan papua Barat. Tingkat pembangunan
infrastruktur skara nasionar seperti pembangunan Bandara (BrJB), perabuhan
(patimban), dengan didukung pembangunan kawasan industri di wirayah sekitamya,
akan berimplikasi langsung pada kerusakan lingkungan yang memungkinkan
menjadi faktor risiko penyakit pada masyarakat di wirayah tersebut. serain itu juga
akan menarik migrasi penduduk menuju pusat-pusat ekonomi yang tidak terkontrol
termasuk masalah kesehatannya.

Jumlah daerah tertinggat yang tinggi. BerdasarKan peraturan presiden
Nomor 131 Tahun 201s tentang penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015_2019,
setidaknya terdapat s1 kabupaten yang termasuk daram daerah tertinggal.
Diantaranya yaitu : 1) provinsi Maruku ada g kabupaten; 2) provinsi papua ada 26
Kabupaten; 3) provinsi papua Barat ada 7 Kabupaten. yang memungkinkan juga
tingkat derajat kesehatannya rendah sehingga kegiatan harus ditingkatkan pada
daerah tersebut.

Adanya perubahan SOTK kementerian kesehatan yang berdampak pada
perubahan indikator di unit utama, sehingga memerlukan penyesuaian indikator
yang sesuai dengan SOTKyang masih berlaku di BTKLpp Ambon.

d. lsu Strategis pencegahan dan pengendalian penyakit
1) Penyakit Menular

Prioritas penyakit menurar masih tertuju pada penyakit Hrv/ArDs, tubercurosis,
penumoni, hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung dan penyakit
negrected diseases antara rain kusta, firariasis, dan reptospirosis. serain penyakit
tersebut,penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pD3l) seperti polio,
campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternar maupun
neonatiar masih memerrukan perhatian besar waraupun pada tahun 2014 Indonesia
telah dinyatakan bebas polio dan tahun 2016 sudah mencapai eliminasi tetanus
neonatorum. Termasuk prioritas daram pengendarian penyakit menurar adarah
pelaksanaan SKD KLB dan pengendalian panyakit infeksr emerging.

Hrv AIDS. Kecenderungan prevarensi kasus HrV pada penduduk usia 15 - 49
meningkat Pada awar tahun 200g, prevarensi kasus Hrv pada penduduk usia 15 -
49 tahun hanya O,160/o dan meningkat menjadi O,3O% pada tahun 201 1, meningkat
lagi menjadi O,32o/o pada 2Oj2, dan terus meningkat menjadi 0,360/o pada 2015.



Berbagai upaya terah dirakukan untuk menemukan .DHA, diantaranya denganmemberikan pengobatan dan perawatan .DHA untuk mencegah penuraran kepadaorang yang berum terinfeksi, mengedukasi masyaraKat untuk meningkatkanpengetahuan dan kepedurian masyarakat terhadap Hrv A'DS, pemberian LayananKomprehensif Berkesinambungan (LKB) di beberapa kabupaten/kota di Indonesiasena penerapan SUFA (Sfrafegrb tJse of ARV) dalam upaya pencegahan danpengobatan untuk mendukung akselerasi upaya pencegahan dan penanggulangan
Hrv AlDs. serain upaya tersebut, pelaksanaan tes juga terus dirakukan.

Tuberkulosis merupakan sarah satu penyebab utama kematian dimanasebagian besar infeksi tedadi pada orang antara
merupakan usia paring produktif , har ini menyebar-., ;;"::":Tril":j"[::keuangan bagi keruarga pasien. Berdasafkan hasir survei prevarensi rB Indonesiatahun 2013-2014, diperkirakan kasus TB semua benruK untuk semua umur adarah660 per looooo penduduk dengan angka absorute diperkirakan 1.600.000 diIndonesia (intervar tingkat kepercayaan 1.300.000 - 2.000.000) orang dengan TB.Walaupun prevalensi TB

tahun 201 s sebanyak J#: ffi" lln:Jj,:HT ;"::',.:,H:X., fi 
.:;

Indonesia hanya sekitar 32%, sedangkan 6g5 -oo0 kasus yang berum ditemukan.upaya Kementerian Kesehatan daram pencegahan dan pengendarian permasarahanTB telah dilakukan melalu
peninskatano*...,"r"""'.tiE:":.}ilil:,tjiilT"'ff:,"*t#,Hff 

,"imerarui Peningkatan jejaring rayanan TB (pubric-private mix), penemuan aktifbebasis keluarga dan masyarakat, penemuan intensif
rB-DM, pAL, TB-KIA, dl) cran investisasi kontak, ."n" ,:-".':l:'1"]*:'":' 
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rapid tes rB, 2) pensuatan Kepemimpinan prosram J:ilr["j:-::#:"j:n
advokasi dan fasilitasi dala
Resurasi 3) pengendariai',ff:,,:il 

-;:3 
T"J;Ti,t'ffi:JJ ::;kemandirian program' serta 5 pemanfaatan Informasi strategis dan peneritian.

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita didunia, lebih banyakdibandingkan dengan gabungan penyakit AIDS, malaria oan campak. penyakit inilebih banyak menye'ng pada anak khususnya dibawah usia 5 tahun dandiperkirakan 1,1 juta kematian setiap trahun disebabkan pneumonia. Data Riskesdas2013 menggambarkan bahwa period prevarens Infeksi saruran pemafasan Akut(lsPA) bercrasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keruhan penduduk sebesar



25,0%, period prevalens dan prevalensi dari pneumonia adalah 1,g% dan 4,5% dan
period prevarence pneumonia barita adarah 1,g5 %. peraksanaan penemuan dan
tataraksana pneumonia ctapat cliketahui dari pencapaian terhadap cakupan
penemuan pneumonia barita dan indikator yaitu prosentase kab/kota dengan
cakupan penemuan pneumonia barita minimar g0% dan persentase Kab/kota yang
50% puskesmasnya merakukan pemeriksaan tataraksana pneumonia sesual
standar' Indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan kinerja daram
melaksanakan deteksi dini pneumonia pada balita. Beberapa faktor yang
remungkinan dapat mempengaruhi cakupan tersebut anta* rain rendahnya
kapasitas petugas daram merakukan deteksi dinr kasus, ketersediaan aratpendukung deteksi dini pneumonia, sistem pelaporan kegiatan belum optimat,
keterbatasan dana operasionar di daerah dan tingginya fotasi petugas, serta berum
tersosiarisasinya perubahan indikator daram penanggurangan rspA-pneumonia.
Beberapa upaya yang sudah diraksanakan daram mencapai target antara rain
meraksanakan sosiarisasi indikator dan arat pengumpur ctata, peningkatan kapasitaspetugas puskesmas daram tataraksana kasus pneumonia, bimbingan teknis
terhadap kabupaten/kota prioritas yang diharapkan memiriki daya ungkit darampencapaian indikator, penyediaan prototype arat deteksi dini pneumonia, dan
melaksanakan revisi NSPK yang mendukung pelaksanaan tatalaksana pneumonia.

Penyakit rropis Menurar Langsung Hingga akhir tahun 2013 Indonesia masih
memifiki 14 provinsi dan 147 kab/kota yang berum mencapar eriminasi kusta.Berdasarkan situasi terebut, pemerintah telah menyusun peta jalan program
pengendalian kusta menuju eliminasi tingkat provinsi dan kab/kota. Indonesia
diharapkan dapat mencapai target eriminasi kusta di seruruh provinsi pada tahun
20'19 dan eriminasi kusta di seruruh kab/kota pada tahun 2020. sarah satu strategiyang dilakukan dalam rangka pencapaian target tersebut antara lain denganpenemuan kasus dini kusta tanpa cacat yang diikuti oengan pengobatan hingga
selesai' upaya yang diharapkan juga dapat mendorong percepatan eriminasi adalahdengan merakukan intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi dan juga
intensifikasi penemuan kasus. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
angka penemuan sukarera, meningkatkan kesadaran ctan partisipasi masyarakat
terkecir yaitu keluarga dan pada akhimya berdampak pada menurunnya penuraran ditengah masyarakat dan berkurangnya stigma dan disknm,nasi terhadap penderita
dan keluarganya.



2) Penyakit Tular Vektor Zoonotik

Mararia' waraupun secara Nasionar kasus mararia telah mengarami penurunannamun masih terjadi disparitas kejadian mararia di daerah. Berrceda denganIndikator R'JMN 201o-2014 yang berupa pencap","" e"L o, O"*];;;* ,;r,penduduk' maka pada R'JMN 201 5-2019 indikator berupa jumrah kumuratifkabupaten/ kota mencapai eriminasi mararia. paoa tahun 2Q14 terdapat 2.2kabupaten/kota yang terah mencapai status eriminasi , sehingga masih terdapat ggkabupaten/ Kota yang narus mencapai status elin
daram target RpJMN yartu 3oo Kabupaten, 

^oo 
,.t'n"t' 

sebagaimana ditetapkan
:ncapai eliminasi Malaria padatahun 2019 Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2014-2015 dirakukanupaya pencegahan berupa pembagian kelambu se

sehinssa diharapkan kasus mararia menurun ** ffrTT:"i:f:::::ffi"i;
kab/kota eliminasi malaria dapat tercapai.

Zoonosis adarah penyakit dan infeksi yang diturarkan secara arami di antarahewan vertebrata dan manusia (wHo). Dalam rangra aksererasi pengendarian
zoonosis telah dibentuk Komisi Nasionar pengendarian Zoonosis merarui pERpREs
No.30 Tahun 201 1 tentang pengendalian 

Zoonos;s.
Rabies adarah penyakit infeksi sistem saraf pusat akut pada manusia dan hewanberdarah panas yang disebabkan oreh Lyssa virus, oan menyebabkan kematianpada hampir semua penderita rabies baik manusia ma

rabies menyebaokan kematian ;;",:": ,'^:'l:]:_':'o'n 
hewan" Pada manusia,

terjacri rebih dari 361.93s 

dian jika sudah terjadi gejala klinis. selama 2009 - 2013

(a2,67o/o)diberikan"";':":l'il,i:Tffi :::';:'":_'""J':::ff::;n:
rabies (lyssa). Di lndonesia rabies terjadi di 265 Ka
dasar sasaran). sebanyak 2s provinsi tetah tertutar Jln:Ti:T"rTa;::
masih bebas historis dan terah dibebaskan dari rabies. lndonesia sebagai sarah satu

ffi,::;T* 
jusa mempunyai komitmen suna mencapai tujuan Indonesia Bebas

FIU Burung/Avian lnflue

::"ffffn [*;J,]", "'ffi i[T: j*#ni 
# ffiT:i;:kurun waktu tersebut terah diraporkan 1g7 kasus konfirmasi dengan 165 kematiandan tersebar sporadis di 1S provinsi.



Lepfosplosrb merupakan penyakit yang disebabkan obh infeksi bakteri crarigenus leptospira yang patogen clan dapat menyerang manusia dan hewan. Tikusdicurigai sebagai sumber utama infeksi pada manusia di Indonesia. pada tahun2014 dilaporkan kasus Leptospirosis nasional 524 k11,g3o/o). 
--'-rve.,"voro 'dDru.rar oz4 kasus dengan 62 kematian (CFR

pes (ptague) disebabkan oleh bakteri yersir
bi nata ns pen se rayrodensia sepe rti tikus/baj i ns ;'i#;t; j::t, 

:""::T: jj:;pengerat melalui gigitan pinjal dan ke manusia merarui gigitan pinjar. Fokus pes diIndonesia adalah Kabupaten pasuruan (Jawa Tim
rengah), Kabupaten r,;;;;;" ^"1:::.1-'u 

Kabupaten Bovolati (Jawa

penvak* *"""",nJ'ln rfi:liitrf ";'"r,:,::?;", 
(soir rransmitteclHelminthiasis/STH), masih menjadi masalah kesel

negara berikrim tropis dan sub tropis, rerm€suk ,,H"TtJffnt :J""r,ff;kec€cingan 
'.at 

ini berkisar 20'g6 ./odengan 
rata-rata 30%. Infeksi cacrng perut inldapat mempengaruhi st€tus gizi, proses tumbuh kemb

kosn iti r peda ana k ya ns teri n reksi, Kas us_kasus r"',:i:ff 
t.l#T: 

fff lrt:::disebabkan oleh karena
strategi pemberian obat 

Kecacingan upaya pengendalian kecacingan dengan

prosram Gizi merarui r",;:fi ,,ff:':' J::T:i 
secara terintesrasi densan

uKS (Usaha Kesehatan sekorah) untuk anak r.i" 
""rol".ll 

dini dan merarui program

Arbovirosis' Daram tiga dekade terakhir, penyakit DBD meningkat insidennya diberbagai belahan dunia
ditemuka n c, wi,aya h, * 

i"j:i ll,:.l,lfl Jil:il":, ;:l-i'.""ff ff: r:ffi IDBD, target angka kesakitan DBD secara nasional I
1 oo.00o penduduk atau rebih rendah. sampa,,"nr. ?lll, .'1;.T"::r,::#sebesar 45 per 100.000

l;::**r"i;d# ;"'ffi flil Jfl#H::" Hr Jffi
cara yang dapat dilakukan 

*pat 41'30yo saat ini menjadi 0,77a/o pada tahun 2013.

u paya pensen d",," 
" 

. r",",*"111il: : ::j ;fi: ;ff::l il:ff :::iff llAtas dasar itu, maka upaya pengendalian DBD memprogEm dan sektor,"r*"0 
""nl-""""]" ":-^ : lemer'ukan 

kerjasama dengan

Arboviros rainnya yans ,""Tilil:,;Hff'Jat Penvakit vans disebabkan
)sehatan masyarakat yaitu

10



chikungunya dan JE. Kedua penyakit ini masih perlu ditingkatkan upayapengendaliannya.

3) Penyakit Tidak Menutar

Kecenderungan penyakit menurar terus meningkat dan telah mengancam se,akusta muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah te
sisnifikan, penyakit tidak menular telah menjadi ;ili'ffi::t::ffi:.#::
penyakit menular masih berat iuga. Indonesia sedang mengarami double burdenpenyakit' yaitu penyakit tidak menurar dan penyaktt menurar sekaligus. penyakittidak menular utama m
dan penyakit ,"* oo"""out' 

jantung' stroke, hipertensi, diabetes meritus, kanker
truktif Kronik (ppoCI. Jumlah kematian akibat pTM terusmeningkat dari 41 ,750/o pada tahun 1995 menjadi 59,70/o di 2007 .

Hasir Riset Kesehatan Dasar tahun 2aa7 dan 2013 menunjukkan bahwa terahterjadi peningkatan sec

meninskat da ri e, 3 per ffi ff :':Jff Tn,. ;,Jr"}';#'ff ,. :I::diketahui bahwa 61 persen dari total kematiar

,ff "1::f ' 
'"ff 

"i;,1'" 
*'"' da n P Po K'' *J 

:r:'"J,:::il.,"'iir,'."J#l
stunting pada anak b.,i,.t) 

d"n lahir pendek (20%, tahun 2013), serta tinggiiya

karena berpotensi padan.,"ilffi;rff#":jj]] perlu menjadi perhatian oteh

peningkatan kejadian tt" o"""""i^j:,-':' :::"se 
yang erat kaitannya dengan

j usa perr u menoi nteo,asilal":il":'Tffi -ffi:-r" _ iinffi Tlxt itJpenama kehidupan (1OOO HpK)
Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan oan penanggulangan pTMsejalan dengan pendekatan WHo rarh-n^^

oengan faktor risiko bersa 
wHo terhadap penyakit PTM Utama yang terkait

dinsasipembentukanJi::"#TH'ff 
;':3":J,'ff f :,H::n:?*deteksi dini faktor risiko, penyutuhan dan kegiatan bersa

Peritaku Hidup Bersih dan sehat. sejak mutai .,_"#ilil1:,:rH:ffi?;
Posbindu pTM pada tahur
seturuh Indonesia. 

| 2015 telah berkembang menjadi 11.027 posbinclu di

Sebagaimana dikemukakan diatas, pTM merupakan sekelompok penyakit yangbersifat kronis, tidak menular, dimana diagnosis dan teradan mahar. prM sendiri oapat terkena oaoa a"r,o,nta 
pada umumnya lama

Ia organ, sehingga jenis
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penyakitnya juga banyak sekari. Berkaitan dengan itu, pendekatan yang digunakanadalah pendekatan kesehatan masyarakat (public health). Untuk itu perhatian
difokuskan kepada prM yang mempunyai dampak oesar baik dari segi morbiditasmapun mortalitasnya sehingga menjadl isu kesehatan masyarakat (public heatthissue) Dikenali bahwa prM terebut yang kemudian dinamakan prM utama,mempunyai faktor risiko perilaku yang sama yaitu merokok, kurang berolah raga,diet tidak sehat dan mer

makadiharapk""o,..u"Ln::n;ff ,#:l,r:':_:ff ""ff 
-:ffiil":il;

pendekatan krinis, setiap penyakit ini akan mempunyar pendekatan yang berbecta_beda. Namun demikian, tidak semua pTM dengan prevatensi tinggi mempunyaifaktor risiko yang sama misalnya kanker hati dan kanker serviks dimana peraninfeksi virus sangat besar' untuk kondisi ini diperrukan intervensi spesifik.
4) Penyakit Terabaikan

Firariasis atau penyakit kaki gajah merupakan sarah satu penyakit rropikTerabaikan (Negrected rropicar Diseases/NTDs). Filariasis penyebab kecacatantertinggi ke 4 di dunia, sedangkan di Indonesia tercatat ku.ang .ebih 14ribu orangtetah menderita kecacatan akibat fitariasis. Sementara ;;,;;;.; ffi",',juta penduduk telah terinfe
endem s n,ar asis .", J:ff :::liil"i'" Jil'::,'il::r:i#:: ::ff:fifariasis' sebanyak 148 (ooo/o) kabupaten/kota terah arau sedang meraksanakanPemberian obat pencegahan Massar (popM) Firariasis. Jumrah pendudukIndonesia yang telah minum obat pencegahan filarias
saat ini tetah mencapai tebih dari 40 juta orans. ,;jffrTr.[::Hfr:
minum obat, maka pada Bulan Oktober perioOe tahun 2O1S _ 2020 akandilaksanakan Bulan Eliminasi l(aki Gajah (BELKAGA). BELKAGA adalah Butandimana seluruh penduduk
pencesa ha n F ira rias is r**'"1,il]i #.-ffi : _"#:il: jj :ff #i:[ J1oktober 20l5 Diharapkan semua kabupaten/kota endemrs firariasis tersisa sudahmurai meraksanakan popM Firariasis paring rambat tahun 20.r6 sehingga padatahun 2020 semua terah seresai sikrus popM 5 tahun. Dengan demikian pada tahun2O2'l-2O25 dapat dilakulr

kabupaten/kota tersisa. 
(an proses sertifikasi eliminasi filariasis untuk

tz



Pada tahun 2ooo Indonesia terah mencapai eriminasi kusta dengan prevaransi <
1/10.000 penduduk, namun masih ada 14 provinsi yang belum mencapai eliminasr
kusta' Kusta masih menjadi masarah di Indonesia karena pada setiap tahunnya
masih ditemukan sekitar 16.000 - 2o.ooo kasus baru. Di tahun 2014 ditemukan
17.025 kasus baru, dengan angka kecacatan tingkat I sebesar golo dan kasus
anak 1 1%.

5) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan lmunisasi

sarah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit
menurar adarah dengan pemberian imunisasi. penyakit-penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (pD3r) diantaranya adarah Difteri, pertusis, Tetanus, Tuberkulosis
Campak, Poliomielitis, Hepatitis B, dan Hemofilus Influenza Tipe b (Hib).

Data tahun 2013 menunjukan jumlah kasus penyakit pD3l yang terjadi sebanyak
14.340 kasus dengan rincian: campak 11.s21 kasus, Difteri 7zg kasus, TN 7g kasus
dan Non Porio AFp sebanyak 1.963 kasus. sedangkan tahun 20.14 jumrah kasus
PD3l sebanyak 15.224 kasus dengan rincian: Campax 12.943 kasus, Difteri 430
kasus, TN 84 kasus dan Non polio AFp sebanyak 1.767 kasus. Diharapkan pada
tahun 20'rg jumrah kasus pD3r dapat menurun hingga 4o%, yaitu minimar meniadi
8.604 kasus.

Beberapa penyakit telah menjadi perhatian dunia dan merupakan komitmen
global yang wajib diikuti oleh semua negara, yaitu Eradikasi polio (ERApo),
Eliminasi campak - pengendarian Rubeila (EC-pR) dan Maternar Neonatar retanus
Elimination (MNTE). salah satu upaya untuk mencapar hal tersebut adalah
mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seruruh wirayah dan
penguatan surveirans pD3r. Har ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya
daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB).
Disamping itu upaya untuk menimbulkan kekebalan sec€rra panpuma melalui
pemberian imunisasi pada anak usia 0-11 buran ditambah dengan pemberian dosis
tambahan (booster) diperlukan untuk meningkatkan kekebatan pada usia 1g.

6) Penyakit Menular Berpotensi KLB dan Menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat

Daram rangka menurunkan kejadian ruar biasa penyakit menurar terah dirakukan
pengembangan Early warning and Respons system (EWARS) atau sistem
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Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), yang merupaKan penguatan dari sistemKewaspadaan Dini - Kejadian Luar Biasa ('KD-KLB). Merarui penggunaan EWARSini diharapkan terjadi peningkatan daram deteksi dini dan respon terhacappeningkatan trend kasus penyakit, khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB.
Jenis penyakit yang berpotensi KLB yang dipantau datam 

'KDR 
yaitu sebanyak23 penyakit, antara lain: Diare Akut, Malaria Konflrmasi, Tersangka Dengue,Pneumonia, Diare Berdarah/Disentri, suspek Demam Tifoid, sindrom Jaundice Akur,Suspek Chikungunya, Suspek Flu Burung pada manusta, Suspek Campak, SuspekDifteri' pertusis' Acute Fracid pararysis (AFp), Gigrtan Hewan penurar Rabies(GHPR), Suspek Antraks, Suspek Leptospirosis, Suspek Kolera, Kluster penyakityang tidak razim, suspek Meningitis/Encepharitis, suspek retanus Neonatorum,Suspek Tetanus, tll (penyakit serupa influenza), dan Suspek HFMD.

Untuk penyakit infeksi emerging, dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejumlahpenyakit baru bermuncuran dan sebagian bahkan berhasir masuk serta merebak diIndonesia, seperti SARS, dan flu burung. Sementara itu, di negana_negara TimurTengah terah muncur dan berkembang penyakit MERs, dan di Afrika terah muncurdan berkembang penyakit Ebola. penyakit-penyakit baru te*ebut pada umumnyaacrarah penyakit yang disebabkan oreh virus, yang wataupun semura berjangkit c,ikalangan hewan akhirnya dapat menurar ke manusia. sebagian bahkan terahmenjadi penyakit yang menular dari manusia ke man
penyakit infeksi emerging 

' ' 'q' rurrcr 
^c rnanusla yang tergolong sebagai

sebagian dari penyakit infeksi emerging ditetapKan sebagai KedaruraianKesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD/PHE|C), yaitu porio,
Ebora' dan zika penyakit infeksi emerging perru mendapat perhatian khusus.Kerugian yang ditimbulkan dari muncurnya penyakit infeksi emerging tidak hanyaqapat menimbulkan kematian, tetapi juga dapat membawa dampak sosial danekonomi yang besar. Seba
sARs d Kanada ."" "J:::f":T]J"::J:fl::T fi:,r:ff::lsedangkan untuk respon penanggulangan Ebora di Afrika barat rebih dari 459 jutadolar AS Dampak penyakit infeksi emerging semakin besar bira terjadi di negaraberkembang yang reratif memiriki sumber daya rebih terbatas dengan ketahanansrstem kesehatan masyarakat yang tidak sekuat negara maJu.

Indonesia sebagai negara anggota World Health Organization WHO) telahmenyepakati untuk meraksanakan ketentuan Internationar Health Regurations (rHR)
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2005, dan dituntut harus memiriki kemampuan daram deteksi dini dan respon cepat
terhadap munculnya penyakiukejadian yang berpotensr menyebabkan kedaruratian
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia tersebut. perabuhan, bandara, dan
Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun
wilayah harus mampu meraksanakan upaya merespon terhadap adanya kedaruratan
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (pHErc). upaya kekarantinaan
dilakukan dengan tujuan mencegah dan menangkar masuk dan keruamya penyakit-
penyakit dan atau masarah kesehatan yang menjadi kedaruratan kesehatan
masyarakat secara intemasionar, termasuk penyakit infeksi emerging. sarah satunya
adarah merakukan kesiapsiagaan dan deteksi dini baik di pintu masuk negara
maupun di wilayah.

7) Masatah Keehatan Jiwa dan NAPZA

Permasarahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimburkan beban kesehatan
yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevarensi gangguan mental
emosionar (gejara-gejara depresi dan ansietas), sebesar 670 untuk usia 15 tahun ke
atas' Hal ini berarti rebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mentar emosionar di
Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis.
prevafensinya adalah 1,7 per looo penduduk. Ini berarti lebih dari 4oo.o00 orang
menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pacta orang dengan
gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.ooo kasus gangguan jiwa yang
mengalami pemasungan.Gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza juga berkaitan
dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Berdasarkan
laporan dari Mabes porri pada tahun 2012 ditemukan bahwa angka bunuh diri
sekitar 0.5 % dari 100.000 popurasi, yang berarti ada sekikr 1.170 kasus bunuh diri
yang diraporkan daram satu tahun. prioritas untuk kesehatan jiwa adarah
mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung
tombaknya adalah puskesmas dan bekerja bersama masyaraKat, mencegah
meningkatnya gangguan jiwa masyarakat_

Barai reknik Kesehatan Lingkungan pengendarian penyakit (BTKL pp) Ambon
merupakan sarah satu unit peraksana Teknis Ditjen p2p dimana berdasarkan
Permenkes Nomor : 2349/IVTENKES/PERrU2011 disebutkan bahwa BKL pp dipimpin
oleh seorang kepara dan mempunyai tugas meraksanakan surveirans epidemiorogi,
kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi.
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pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna,
kanaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang
pengendarian penyakit dan kesehatan ringkungan serta kesehatan matra. Daram
melaksanakan tugas BTKLpp menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan surveilansepidemiologi;

2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
3. Pelaksanaan laboratorium rujukan;
4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspaoaan dini dan penanggulangan

KLBA,vabah dan bencana;

7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menutar:
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit,
kesehatan lingkungan dan kesehatan matna;

1 0. Pelaksanaan ketatiausahaan dan kerumahtanggaan BTKLpp.

BTKLPP Ambon daram meraksanakan fungsi surveirans faktor risiko penyakit dan
penyehatan ringkungan berbasis raboratorium memiriki sarana prasa*na
Laboratorium pengujian (Akrectitasi : Lp-672-rDN). Laboratonum tersebut diakreditasa
oleh Komite Akreditasi Nasional tanggal 13 Desember 2012.

Rencana Aksi Kegiatan BTKLpp Ambon 2015-2019 merupakan keranjutan dari
Rencana Aksi Kegiatan seberumnya (201G2014) dengan beberapa perubahan skara
prioritas sasaEn, peningkatan kemampuan aksesibiritas, oan per@patan terhadap
beberapa sasaran penyaki. sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Rr No.
2349/MENKES/.ENXV2011, tentang organisasi dan Tata Kerja unit peraksana
Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit, BTKLpp
Ambon melayani 3 (tiga) provinsi yang meliputi propinsi Maluku, papua dan papua
Barat.

Berdasarkan hasil reviu RAK BTKLpp Ambon Tahun 2}1!_2|lgcapaian kinerja
BTKLPP Ambon sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1' Presentasi insvestigasi respon cepat dan penanggurangan KLB sudah mencapai

target dengan capaian sebanyak 1oo%, capaian tahun 2016 sudah merampaui
target dengan rearisasi sebanyak 204,350/o merebihi capaEn tahun 2017 yang
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hanya mencapai 1OO%. Jika ditihat dari capaian jangka menengah indikator
jumlah rekomendasi masih on the track dalam mencapai target Jangka
menengah, hal tersebut bisa dilihat dari capaian 2O1S_20j7 selalu melampaui
target.

2. Persentase jumtah jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan
kejadian bencana kab/kota tahun 20'17 lelah mencapai target dengan capatan
sebesar 100o/o, capaian tahun 20i7 lebih kecil dibandingkan capaian tahun 2016
yang mencapai 138.89%, jika ditihat dari kuantitas respon KLB tahun 2017 tebih
kecil yaitu sebesar.t3 kejadian sedangkan tahun 2016 sebanyak 18 kejadian.
Jika dilihat dari capaian jangka menengah indikator persentase jumlah Jejanng
dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana kab/kora masih
on the track dalam men€pai target jangka menengah, hal tersebut btsa ditihat
dari capaian 2015-2017 selalu melampauj target.

3. Presentase kajian dan monitoring faktor risiko sumber penularan dan penyakrt
menular/tidak menular lainnya pada kab/kota tahun 2017 capaian kinerja
sebanyak 96.96% kurang dari c€paian tahun 20.16 sebesar 100% melampaui
target dengan capaian sebesar 96.960/0 tahun 2012. Jika dilihat dari capaian
jangka menengah indikator presentase kajian dan monitoring faktor risiko
sumber penular dan penyakit menular/tidak menular lainnya pada kab/kota
masrh on lre tnck dalam mencapai target jangka menengah, hal tersebut bisa
dilihat dari capaian 20.tS-2017 setalu melampaui target.

4. Jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensial wabah, pM/pTM prioritas dan
factor risikonya capaian pada tahun 2Oi7 sebanyak 80.37 % kurang dan
capaian tahun 2016 sebanyak 122.21o/o. Jika dilihat dari capaian Jangka
menengah indikator Jumlah model atau teknologi tepat guna masih on the track
dalam menc€paj target jangka menengah, hal tersebut bisa dilihat dari caparan
selalu sesuai dengan target, sedangkan pada tahun 2016 telah metamDaui
target.

5. Jumlah pengujian kendali mutu dan kalibrasi laboratorium yang dilakukan di
wilayah layanan tahun 2017 telah melampaui target dengan capaian sebesar
143%, capaian tahun 2017 juga telah melampaui capaian tahun 2016 yang
nanya mencapai 159.17%. Jika dilihat dari capaian jangka menengah indikator
pengujian kendali mutu dan kalibrasi laboratorium masih on lre track dalam
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7.

mencapai target jangka menengah, hal tersebut bisa dilihat dari capaia n 2o1s-
201 7 selalu melampaui target.

Jumlah rancang bangun moder reknorogi repat Guna (TTG) pengendarian
penyakit tahun 2017 telah melampaui target dengan capaian sebesar laoo/o,
capaian tahun 2o1T terah juga merampaui capaian tahun 2016 yang tidak
direafisasi sebanyak o-oo%. Jika dilihat dari capaian jangka menengah indikator
Jumfah rancang bangun moder teknorogi tepat guna (TTG) masih on the track
dalam mencapai target jangka menengah, hal tersebut bisa dilihat dari capaian
201 5-2012 selalu melampaui target.

Jumlah kegiatan dukungan manajemen yang mendukung perorehan sAKrp
Tahun 2017 telah melebihi target sebanyak 113.6g0/o. Namun demikian capaian
tahun 2016 masih melampaui capaian tahun 2017 sebesar 2g0.65%. (Nirai
SAKIP tahun 2016 mencapai 81.39, tahun 2017 mencapai 87.08). Jika dirihat
dari capaian jangka menengah indikator penilaian sAKlp masih on the trac.
dalam mencapai target jangka menengah, hal tersebut bisa dilihat dari capaian
2O1 5-2017 selalu melampaui target.

Tabel 1.1
Capaian Kineria RAK BTKLpp Ambon

Tahun 20iS-2019
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e. Permasalahan

Permasarahan/tantangan yang dihadapi organisasi BTKLpp Ambon adarah:a Jumlah tenaga jabatan fungsional tertentu (JFT) masih belum sesuai kebutuhan
antara rain jenis tenaga pranata raboratorium, entomorog, sanitarian dan
epidemiolog.

b' Penetapan/peniraian angka kredit (pAK) tenaga pranata raboratorium
memerlukan waktu yang sangat panjang, bulanan dan bahkan tahunan, karena
sudah lintias unit utama yaitu di Ditjen yankes.

c' Keterbatasan kapasitas Laboratorium (tenaga, media, reagen dan peraratan)
daram deteksi agent di media faktor risiko ringkungan antara rain : pemeriksaan
TB di udara, polio di lingkungan, jepanese encephatitis, difteri, legionella,
malaria dengan metoda pCR, campak, anti mikroba reststen clan pemenKsaan
mercury atau parameter logam lainnya pada biomarker.

d' standar Biaya Masukan (sBM) untuk transportasi ser'ng tidak sesuai dengan
kondisi riel di lapangan, khususnya di daerah papua dan papua Barat. Selain
itu, belum ada SBK untuk kedua provinsi tersebut.

e. Informasi KLB dan pegiriman samper dari wirayah rayanan sering terrambar,
menyebabkan keterrambatan penemuan kasus, pemeaikasaan raboratorium,
penemuan faktor risiko dan penanggulangan.

f. Rekomendasi/disinfo hasil kajian umumnya tidak ditindaklajuti oleh wilayah
layanan dengan alasan keterbatasan dana.

g. Keterbatasan penyedia bahan, media, reagensia di Ambon menyebabkan biaya
tinggi dan keterrambatan pengadaan barang. serain itu masa kadaruarsa yang
pendek untuk beberapa media/reagensia terkait pemeriksaan/pengujian terkait
program pencegahan dan pengendalian penyakit;

h. Keterbatasan alaubahan pembuatan Teknologi repat Guna di wilayah layanan
BTKLPP Kelas lr Ambon, yang berpengaruh pada harga dan waktu pembuatan.

i. sebagian besar wirayah rayanan, berum mengenar dan memahami peran

BTKLPP Kelas ll Ambon dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

Strategi yang yang dilakukan BTKLpp Ambon untuk menghadapi
permasalahan/tantangan program dan organisasi adalah :
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a Merakukan pemenuhan tenaga JFT merarur berbagai upaya antara merarui
usulan pengangkatan ASN ke unit utama, mengoptimalkan tenaga yang ada
dengan rnpassrng untuk tenaga JFU menjadi JFT sena menerima mutasi tenaga
dari institusi lain.

b Peningkatan pemantauan dan komunikasi baik dengan untt utama maupun
Ditjen Yankes untuk menjamin kenaikan pangkat pranata raboratorium tepat
waktu.

c Peningkatan kapasitas SDM melalui
Balitbangkes, Lembaga Eijkman, Balivet
petatihan lainnya.

kerjasama dengan unit utama,
Bogor, Lembaga penyelenggaEl

d. Pengajuan ke unit utama untuk menerbitkan Satuan Biaya Khusus (SBK) di
wilayah layanan khususnya provinsi papua dan papua Barat.

e Peningkatan komunikasi dan jejaring dengan Dinas Kesehatan di wirayah
layanan dan menjamin pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.

I Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemda di
wilayah rayanan meralui pertemuan rintas program dan seKtor agar rekomendasi
hasir kajian dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan pencegahan
dan pengendalian penyakit.

g' Peningkatan komunikasi dan kerjasama internar daram rangka sinkronisasi
antara pengadaan barang, pentahapan waktu pengadaan reagen dengan masa
kadaluarsa singkat, serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang tepat waktu
dan lebih efisien.

h' Peningkatan komunikasi dan kerjasama dengan seruruh pemangku kepentingan
di wilayah rayanan merarui pertemuan secara regurar guna mensosiarisasikan
peran ctan hasil kegiatan yang telah dilakukan serta sinKrontsasi kegiatan.

i Pemirihan bahan baku untuk rrG menyesuaikan dengan ketersediaan dan
kondisi daerah/lokasi implementasi TTG. pemilihan bahan baku tetap
berorientasr pada ke ekonomisan harga dan mudah direprikasi oreh masyarakat.
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BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BALAI TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKL-PP) AMBON

Dalam Rencana Aksi Kegiatan BTKLpp Ambon terdapat visi dan misi yang

sejalan dengan visi dan misi presiden Republik Indonesia yaitu "TeMujudnya
lndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong -
royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1 . TeMujudnya keamanan nasionar yang mampu menjaga kedauratan wirayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.

4- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan lndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta;

7. Mewujudkan masyarakat yang be*epribadian dalam kebudayaan.

selanjutnya terdapat g agenda prioritas yang dikenar dengan Nawa cita yang
ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesra dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara remah dengan merakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasionar.
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T Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sekor
strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 Memperteguh keBhineka-an dan memperkuat restorasi sosiar Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalamtercapainya seruruh Nawa cita terutama daram meningkatkan kuaritas hidup
manusia Indonesia.

BTKLpp Ambon sebagai UpT Ditjen p2p dalam menlatankan fungsinya danmengimpremantasikan visi dan misi Kementrerian Kesenatan memiriki visi yakni ,,

irenjadi sentra pengendarian penyakit Dan Faktor Resiko ,, dengan misi sebagai
berikut :

1' Menyerenggarakan perayanan rujukan raboratonum dan kajian ilmr.r
pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan dalam rangka pengembangan
model dan teknologi tepat guna yang berkualitas.

2' Merakukan pengendarian mutu dibidang pemberantasan penyakit menurar.3' Merakukan surveilans epidemiorogi dan kajian anarisis ctampak kesehatan
lingkungan dalam rangka kemitraan, pemecahan masatah pemberantiasan
penyakit menular dan kesehatan lingkungan di tingkat regional yang didukung
oleh kecepatan, ketepatan dan informasi yang akurat.

4' Merakukan peniraian dan respon cepat terhadap kejadian ruar biasa (wabah.
bencana dan kesehatan matra) serta memberikan duxungan logistik.5- Merakukan peningkatan professionar sumber daya manusia cribicrang kesehatan
lingkungan dan pemberantasan penyakit.

6. Melakukan pengolahan sumber daya dan sarana pnsarana termasuk
pembiayaan daram rangka mendukung kemandirian institusi.
Tujuan adalah tujuan Kementerian Kesehatan. Terdapat dua tujuan

Kementerian Kesehatan pada tahun 2O1S-2O1L, yajtu: 1) meningkatnya status
kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) danperrindungan masyarakat terhadap risik\o sosiar dan finansiar di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada tujuan
tersebut di atas, dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupa n (tife cycte), yaitu
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bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia keia, matemal, dan kelompok
lansia_

Guna mengukur tingkat keberhasiran terhadap penc€paian tujuan RenstraKementerian Kesehatan 2o'r 5-20'lg disusun indikator kinerja yang menggambarkan
dampak (impact atau outcome) penyelenggaraan progranFprogram bidang kesehatanterhadap peningkatan status kesehatan masyarakat, sebagai berikut:l Menurunnya angka kematian ibu crari 359 per.r00.00 kerahiran hidup (sp 2010),346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDK 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjac,i 24 wr l.oookerahiran hidup.3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2o/o menjadi go/o.

4' Meningkatnya upaya peningkatan promosr kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventil

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup ber,h dan sehat.

Dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responstveness) dan perlindungan
masyarakat terhadap risiko sosiar dan finansiar di bicrang kesehatan, ukuran yano akandicapai adalah:

l Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai perayanan kesehatan
setelah memilikijaminan kesehatan, dari 37o/o menjadi 1O%;

2 Meningkatnya indeks responsiveness terhadap perayanan kesehatan dari 6,g0
menjadi 8,00.

Tujuan penyerenggaraan program p2p sejaran dengan Renstra Kementerian
Kesehatan termasuk di daramnya BTKLpp Ambon adarah menurunnya insidens,
prevarens' dan kematian akibat penyakit menurar dan penyakit tidak menurar, serta
meningkatnya kuar*as kesehatan ringkungan. sasaran strategis yang akan dicapai
BTKLPP Ambon daram rangka meningkatkan pencegahan dan pengendarian penyakit
merupakan bagian sasaran strategis kegiahn pada program p2p daram RpJMN
201',2019, sasaran strategis daram Renstra Kemenkes 2015-2o1gdan Rencana AksiProgram P2p 2O1S-201g.

Adapun sasaran BTKLpp Ambon dalam rangka meningkatkan pencegahan danpengendarian penyakit adarah merarui upaya peningkahn suryerrans atau kajian faktor
risiko penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium dengan bkus pada :
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l Masyarakat di wirayah rayanan terlindungi dari ancaman penyakit menurar,
penyakit tidak menular, penyakit potensial wabah dan faktor risiko penyakit dan
lingkungan.

2. Seruruh wirayah rayanan yang endemis, rawan bencana, potensiar KLB/ wabahr
KKM, kawasan potensial pen@maran dan kawasan khusus.
strategi yang yang dirakukan BTKLpp Ambon unfux mencapai sasaran tersebur

sejalan dengan strategi yang dilakukan Ditjen p2p yakni .

l Meraksanakan surveilans epidemiorogi penyakit menurar dan tidak menurar
berbasis laboratorium:

2' Meraksanakan advokasi dan fasiritasi kejadian ruar biasa, wabah dan bencana di
wilayah layanan;

3 Meraksanakan kajian dan diseminasi informasi kesehatan ringkungan, kesehatan
matra dan pengendalian penyakit;

4' Pengembangan raboratorium pengandarian penyakit kesehatan ringkungan dan
kesehatan matra;

5. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknotogi tepat guna;
6' Meraksanakan anarisis dampak kesehatan ringkungan baik fisik, kimia maupun

blologi;

7. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengenctaljan penyakit dan
kesehatan lingkungan;

8. Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional teknis dan fungsional umum;
9. Memperkuat manajemen logistik;

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program.
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BAB III
ARAH KEB|JAK.4II 

9L!ATEGr, KERANG KA REGULAST DANKERANGKAKELEMBAGAAN ""

A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi BTKLpp Ambon didasarkan pada arah kebuakan danstrategi nasional sebagaimana tercantum di datam R

Menen ga h Nasiona | ( R pJ M N) 20 1 5-20 1 s,Renca na JH:^:il"il:"TilJilr,:;
dan Kebtakan Ditjen p2p. Untuk menjamin dan mendukung peraksanaan berbagaiupaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas danmempunyai daya ungkit besar di daram pencapaian hasir pembangunan kesehatan,dilakukan upaya secara terintegrasi daram fokus dan rokus dan fokus kegiatan,
kesehatan, pembangunan Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:1. Penguatan pelayanan Kesehatan pfimer (primary Heafth Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina Kesehatan wirayah merarui +
Jenis upaya yaitu:

a. Meningkatkandan memberdayakan masyarakat.
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanak an Upaya Kesehatan perorangan.

d. Memantau dan mendorong pembangunan benvawasan t(esehatan.
2. Penerapan pendekatan Keberlanjutan pelayanan (Continuum Ot Care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dankeberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,
bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi,balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan ketuarga miskin, kelompok_
kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan,
dan daerah bermasalah kesehatan.

Arah kebtakan kementerian kesehatan tersebut drcperasionarisasikan darambentuk arah Kebijakan Eselon 1 Ditjen p2p yakni :



1. Peningkatan suryeilans faktor dsiko epidemiologi dan penyakit;
2. Peningkatan perlindungan kelompok berlsiko;
3 Peningkatan kuaritas kesehatan ringkungan dan pengenctarian faktor risiko

lingkungan;

4. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan:
5. Pencegahan dan penanggulangan KLBMabah termasuk

Internasional;
yang berdimensi

6 Peningkatan pemanfaatian teknorogi tepat guna untuk pengendarian penyakit
oan penyehatan lingkungan;

7. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyaraKat;
8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan.

Kelompok sasaran strategis pada upaya strategi kementerian kesehatan tahun
2015-2019 sarah satunya adarah meningkatkan pencegahan dan pengendarian
penyakit yang meliputi :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Peran BTKLpp Ambon dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan
penanggutangan penyakit menular adalah melalui peningkatan surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit menular yang difokuskan paoa :

a' Masyarakat di wirayah rayanan terrindungi dari ancaman penyakit menurar.
b. Seluruh wilayah layanan yang endemis, rawan bencana, potensial KLB/

wabah/ KKM .

strategi yang dirakukan untuk mencapai sasaran tersebut antiara rain :

a Meraksanakan surveirans faktor risiko dan penyakit menurar berrcasis
laboratorium;

b Meraksanakan advokasi dan fasiritasi kejadiian ruar biasa, wabah dan
bencana di wilayah layanan;

c. Melaksanakan kajian dan diseminasi infonnasi pengendalian penyakit
menular;

d Meraksanakan monitoring dan evaruasi pemberian obat pencegahan massal
dan eliminasi
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e. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakitmenular;

f. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna;
g. Melaksanakan kemitraan clan jejaring kerja program pengendalian penyakit

menular;

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatian datam pengendalian penyakit
menutar seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium.

2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menurar
Peran BTKLpp Ambon untuk penyakit tidak menutar melalui peningkatan
suryeilans atau kaiian faktor risiko penyakit tidak menutar berbasis laboratorium
difokuskan pada masyarakat di wilayah layanan.

Strategi yang yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

a Melaksanakan suryeirans faktor risko dan penyakit tidak menurar berbasis
laboratorium;

b. Melaksanakan advokasi pengendalian penyakit ticfak menular;

c' Meraksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendarian penyakit tidak
menular;

d. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit tidak menular;
e. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian penyakit

tidak menular;

f' Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan daram pengendarian penyakit
tidak menular.

Guna memperoreh gambaran pencapaian sasaran BTKLpp Ambon terdaoat
Indikator Kinerja program p2p daram Dokumen RPJMN 2015-2019 dan Renstra
Kemenkes 2015-20'19 yang menjadi rujukan BTKLpp Ambon adarah sebagai berikut

1 . o/o KablKola yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan;

2. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah oengan ilmunisasi (pD3l)
tertentu;

3. o/o KablKota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehahn masyarakat yang berpotensi wabah;

4. Penurunan prevalensi merokok pada usia < 1g tahun_



Indikator Kinerja Kegiatan daram Dokumen R'JMN 2015-2019 dan Renstra
Kemenkes 2015-2019 yang menjadi rujukan BTKLpp Ambon daram pencapaian
sasaEn program antara lain :

1. Persentase anak usia O -11 bulan yang mendapat rmunisasi dasar lengkap;
2. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon;
3. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai daerah penyelaman yang

melaksanakan upaya kesehatan matra;

4. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu;
5. Jumlah kabupaten/kota dengan Apl <1/1.OOO penduduk;

6 Jumrah kab/kota endemis firaria berhasir menurunKan angka mikrofiraria
menjadi < 1 o/o;

7. Persentase kabikota dengan lR DBD,49 per 1OO.OO0 penduduk:

8. Persentiase kab/kota yang eliminasi rabies;

9. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat;
10. Persentase kebupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru

BTA positif (succes Rate) minimal BSo/o;

11. Persentase kasus HIV yang diobati;
'12' Persentase kab/kota yang 5070 puskesmasnya merakukan pemeriksaan

tatalaksana pneumonia melalui program MTBS;

l3 Persentase kab/kota yang meraksanakan deteksi dini hepatitis B pada kelompok
berisiko;

't4. Persentase puskesmas yang melaksanakn pengendalian pTM terpadu:
15. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal SO persen sekolah;

16 Persentase desa/kerurahan yang meraksanakan kegiatan pos pembinaan
terpadu PTM;

17. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker serviks dan
payudara;

lS Persentase kab/kota yang merakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di
terminal utama;

'19. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM:
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20. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan;

21 . Persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat Kesehatan;

22. Persentase tempat pengolahan makanan (TpM) yang memenuhi syarar
kesehatan;

23. Jumlah kabikota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat;

24. Persentase satker pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya
untuk memenuhi standar.

B. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka
perlu didukung dengan regulasi yang memadai. perubahan dan penyusunan
regulasi disesuaikan dengan tantangan grobar, regionar dan nasionar. Kerangka
regulasi diarahkan untuk:

1' Penyediaan regurasi dari turunan undang-undang yang terkait dengan
kesehatan;

2. Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesenatan:
3. Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan
kesehatan;

5. Penguatan kemandirian obat dan alat kesehatan;
6. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu;
7. Penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan
8. Peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kerangka regurasi yang akan disusun antara rain adarah perumusan peraturan
pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam
rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan
kesehatan antara pusat dan daerah.

Dalam hal Kerangka regulasi, BTKLpp Ambon merupaKan petaksana dari
regurasi yang ditetapkan oreh presiden, Menteri, Dirjen p2p serta kebiiakan
oper€tsional yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

C. KerangkaKelembagaan

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan
berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan oan tantangan lingkungan



strategis di bidang pembangunan kesehatan, sistem Kesehatan Nasional,
pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan (governance issues),
kebijakan desentrarisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi
(penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan
rakyat. Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui
desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), menghilangkan
tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung Jawab
clan mekanisme koordinasi (secara horisontar dan vertikar) daram menjarankan
progEm-program Renstra 201 5-2019.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

2349iMenkes/Per/xr/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja unit peraksana Teknis
di bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan pengendarian penyakit menyatakan
bahwa tugas dan Fungsi BTKLpp adarah meraksanakan surveirans epidemiorogi,
kajian dan penapisan teknologi , laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi,
pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna,
kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB di bidang pengenclalian penyakit dan
kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.
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BAB IV
RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Program p2p dalam Rencana Aksi Kegiatan BTKLpp Ambon
sebagai imprementasi dari Indikator Kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat P2P serta Rencana Aksi program p2p adalah :

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Succes Rate:
2. Prevalensi HIV;

3. Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria;

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta;

5. Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis;
6 Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan rmunisasi

(PD3l) tertentu;

7. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah:

8. Persentase kab/kota yang meraksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 500/0;

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa;

10. Persentase respon terhadap signar sKD KLB dan bencana cti wirayah rayanan
BTKL;

'l 1 . Persentase teknorogi tepat guna p2p yang dihasirkan B/BTKLPP meningkat
50% dari jumlah TTG tahun 2014;

l2 Persentase perabuhan/bandara/pLBD yang meraksanakan kesiapsiagaan daram
penanggulangan kedaruratian kesehahn masyarakat.

sasaran prog'm tersebut crijabarkan daram sasaran Kegiatan dan indikator
kinerja kegiatan BTKLpp Ambon sebagai berikut :

l Kabupaten/kota yang merakukan pemantauan kasus penyakrt berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggutangan terhadap
sinyal KLB untuk mencegah terjacrinya KLB, dijabarkan daram indikator kinerja
keglatan BTKLpp Ambon adalah sebagai berikut :

1. Jumrah hasir uji raboratorium penyakit potensiar wabah pM dan prM
lainnya pada kabupaten kota

31



2. Jumlah kajian dan monitoring faktor resiko sumber penutaran dan
efektifitas intervensi pN4 dan pTM

3. Jumtah jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian
bencana pada kab/Kota

4. Presentase Infestigasi respons cepat dan penanggulangan KLB
5. Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi
6. Jumlah rancang bangun model TTG pengendalian penyakat dan

penyehatan lingkungan

7. Jumlah pelatihan administrasi dan teknis yang diikuta dalam
mendukung tupoksi

8. Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang
mendukung perolehan SAKIp dengan nilai AA

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendarian penyakit turar vecior dan zoonotic,
dijabarkan datam indikator kineia kegiatan BTKLpp Ambon adalah "Jumtah
rekomendasi surveilans atau kajian faktor risjko penyakit dan penyenaran
lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vecror dan
zoonotic".

3. Menurunnya penyakit menular langsung, dUabarkan dalam indikator kinerja
kegialan BTKLpp Ambon adalah ,,Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian
faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboraronum
pengendalian penyakit menular langsung,,.

4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular;
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular,
dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan BTKLpp Ambon adatah ,,Jumtah

laporan penitaian imptementasi KTR oleh BTKLpp,
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Latnnya

Pada Program pencegahan dan pengendalian penyakil, diabarkan dalam
indikator kinerja kegiatan BTKLpp Ambon adatah sebagai berikut :

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
b. Jumlah pengadaan sar€tna prasarana;

c. Jumtah peningkatan kapasitas SDM bidang p2p.

Adapun pokok-pokok kegiatan dalam mendukung capaian indikator krneria
kegiatan BTKLpp Ambon adalah sebagai berikut :
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1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
witayah layanan BTKL, pokok-pokok kegiatan adalah :

a. Mengembangkan kemampuan respon cepat terhadap KLB dengan
konfi rmasi laboratorium;

b. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggutangan KLB;
c Meraksanakan respon cepat terhadap pencemaran ringkungan dari raporan

baik instansi maupun masyarakat;
d. Melakukan RHA (Raprd Hearth Assesmenf) dengan sektor terkait aDabira

terjadi bencana;

e. Melaksanakan pemetaan faktor risiko, vektor, patogenitas dan serc
surveilans penyakit menular dan keracunan pangan;

f' Meraksanakan diseminasi informasi dan advokasi secara berkara keoada
lintas program dan lintas sektor terkait;

g' Menguatkan komunikasi efektif, jejaring dan kemitraan dengan rintas
progr€lm, Iintas sektor, akademisi dan organisasi profesi bidang surveirans
epidemiologi dan kesehatan lingkungan.

2. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan ringkungan berbasis raboratorium, pokok-pokok kegiatan adarah :

a. Melaksanakan kajian epidemiologi/surveilans faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium;

b. Melaksanakan kajian lingkungan fisik, kimia dan biologi yang diperkirakan
menimbulkan potensi risiko dan dampak terhadap kesehatan masyarakat;

c. Melaksanakan kajian analisis dampak lingkungan dibidang pengendalian
penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan marra.

3. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang p2p yang dihasilkan, pokok_pokok
kegiatan adalah :

a. Membuat design/model teknologi tepat guna (TTG) pencegahan dan
pengendalian penyakit;

b. Melakukan pengujian disainimodel TTG;
c. Menerapkan, mengembangkan model teknologi maupun metocfologi bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan bidang pengembangan
teknologi.



4. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi, pokok-pokok kegiatan
adalah:

a. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium;

b. Melaksanakan uji mutu;

c. Melaksanakankalibrasi;

d. Pengembangan pemeriksaan laboratorium;

e. Menyiapkan jenis media dan regensia untuk mitra kerja dan kebutuhan
kajian;

f- Melaksanakan akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

5. Jumlah rekomendasi suryeilans / kajian pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotik, pokok-pokok kegiatan adalah :

a. Melaksanakan surveilans atau kajian pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotik;

b. Peningkatan kapasitas dalam rangka pengendalian zoonosis

c. survei perilaku vektor dan sekaligus melakukan pemetaan berdasarkan
daerah endemisitas

d. Menyiapkan media/regensia untuk konfirmasi vektor

e. Koordinasi Teknis Entomologi dalam menunjang pengendalian penyakit

filariasis dan malaria

f. Pelaksanaan evaluasi pasca pOpM Filariasis di kab/kota wilayah layanan
g. Survei evaluasi pasca POpM Filariasis dan kecacingan (TAS)

6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular

langsung, pokok-pokok kegiatan adalah ,,Melaksanakan surveilans atau kaiian
pengendalian penyakit menular langsung".

7. Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh BTKLpp, pokok_pokok

kegiatan adalah :

a. Melaksanakan penilaian implementasi KTR di wilayah layanan;

b. Melakukan koordinasi dengan kab/kota wilayah layanan terkait implementasi

KTR;

c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lp/LS terkait penilaian metode
implementasi KTR.

8. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, pokok_pokok

kqiatan adalah :



a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berkualitas;

b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja dan
pelaksanaan kegiatan secara berkala;

c Menyusun raporan baik kegiatan teknis dan administrasi yang transparan
dan akuntabel;

d. Pengelolaan keuangan dan BMN yang sesuai dengan peraturan;
e. Melaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik.

9. Jumlah pengadaan sarana pr€tsarana, pokok_pokok kegiatan adalah :

a. Menyediakan peralatan esensial yang dibutuhkan untuk menunjang tugas
pokok dan fungsi;

b- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kerancaran kegiatan di
BTKLPP Ambon;

c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan laboratorium
secara berkala;

d. Melakukan pendataan kondisi fisik sarana dan pmsarana kantor dan
laboratorium;

e. Melakukan penghapusan/pelelangan BMN terkatt sarana dan prasarana
kantor dan laboratorium sesuai syarat penghapusan/pelelangan BMN.

10' Jumrah peningkatan kapasitas sDM bicrang p2p, pokok-pokok kegiatan adarah :

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang surveilans
epidemiologi;

b Meraksanakan pendidikan dan peratihan/magang di bidang anarisis dan
dampak kesehatan lingkungan ;

c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang pengembangan
teknologi dan laboratorium bidang pengendalian penyakit, kesehatan
lingkungan dan kesehatan matra;

d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang di bidang manajemen
dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik;

e Meningkatkan kuaritas pemeriksaan raboratorium merarui peningkatan
kapasitas petugas laboratorium.
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Tabel4.1
Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 -2019

Sasaran Srgaran Incfkdor Kineria

Kegiatan Satker

---Efidd oporaslonal caraTituns Satuan Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten/kota Yang
melakukan
oemantauan kasus
penyakit berpotensi

kejadian luar biasa
(KLB) dan melakukan

respon
penanggulangan
terhadap sinyal KLB

untuk mencegah

terjadinya KLB

1 Presentase respon sinYal

kanaspadaan Dini (SKD), KLB

dan bencana di wilayah
layanan BTKL

Presentase respon sinyal
kanaspadaan Dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah layanan BTKL

dalam 1 Tahun

Jumlah respon sinyal kailaspadaan
dini (SKD), KLB dan bencana

diwilayah layanan BTKL dalam 1

Tahun

Persen 20 23 850/o 850h

Jumlah sertifikat hasil uji

laboratorium dan kalibrasi

Jumlah serifikat hasil uji laboratorium
dan kalibrasi dalam 1 tahun

Jumlah serifikat hasil uji laboratorium

dan kalibrasi dalam 1 tahun
serflK

at
1600 3300 "7An 3.000 3.000

Jumlah rekomendasi

surveilans atau kajian resiko
penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis
laboratorium

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian resiko penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis laboratorium dan

1 Tahun

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian resiko penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis laboratorium dan

1 Tahun

Rekom
endasi
/kajian

40 50 zl 21

4 Jumlah Teknologi Tepat guna

bidang P2P yang dihasilkan
Jumlah Teknologi Tepat guna bidang

P2P yang dihasilkan dalam 1 Tahun

Jumlah Teknologi Tepat guna bidang

P2P yanq dihasilkan dalam 1 Tahun
Jenis a n 2

Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian penyakit

tular vec'tor dan

zoonotik

5 Jumlah rekomendasi

surveilans atau kajian factor
risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan

berbasis laboratorium
pengendalian penyakit tular
vector dan zoonotik

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian fac'tor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis

laboratorium pengendalian penyakit

tular v€ctor dan zoonotik dalam

1 Tahun

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian factor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis

laboratorium pengendalian penyakit

tular vector dan zoonotik dalam
1 Tahun

Rekom
enoasl
/kajian

4e 18 zl 26 zo

Menurunnya penYakit

menular langsung

o Jumlah rekomendasi

surveilans atau kajian fac'tor

resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan

berbasis laboratorium
pengendalian Penyakit
menular langsung

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian factor resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis

laboratorium pengendalian penyakit

menular langsung dalam 1 Tahun

Jumlah rekomendasi surveilans atau

kajian factor resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium pengendalian penyakit

menular langsung dalam 1 Tahun

Rekom
endasi
/kajian

a

Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Pada Program

Pencegahan dan

Pengendalian
Penyakit

7 Jumlah dokumen manajemen

dan tugas teknis lainnya

Jumlah dokumen manajemen dan

tugas teknis lainnya dalam 1 Tahun

Jumlah dokumen manajemen dan

tugas teknis lainnya dalam 1 Tahun

Dokum
en

30 J/ 40 40

8 Jumlah pengkatan kapasitas

SDM bidarg P2P

Jumlah peningkatan kapasitas SDM

bidang P2P dalam 1 Tahun

Jumlah pengkatan kapasitas SDM

bidang P2P dalam 1 Tahun
atihPel

12 14 17 13 14

I Jumlah pengadaan sarana

prasarana
Jumlah pengadaan sarana prasarana

dalam 1 Tahun

Jumlah pengadaan sarana prasarana

dalam 1 Tahun Unit 91 93 95 104 104
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Indikator
Tabel 4.2

Pendanaan Tahun 2015-2019
Sacaran Program sasaran

Kegiatan
lndikator Klnorja

Kegiatan Satka
Difrdai Operasional Cara Hltung Satu

an
Target epalan (ffi0)

Kabupaten/kota
yang melakukan
pemantauan kasus
penyakit berpotensi
kejadian luar biasa
(KLB) dan
melakukan respon
penanggulangan
terhadap sinyal KLB
untuk mencegah
terjadinya KLB

1 Presentase respon sinyal
kadaspadaan Dini (SKD),
KLB dan bencana di wilayah
layanan BTKL

Presentase respon stnyal
koivaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan BTKL
dalam 1 Tahun

2015 n16 m17 2018 2019

kewaspadaan dini (SKD), KLB dan
bencana diwilayah layanan BTKL
dalarn 1 Tahun

Pers
en

94.00 0a 93.6521o 95.00 % 93.00 % 95.00 0/6

Jumlah sertifikat hasit ujt
laboratorium dan kalibrasi

Jumlah serifikat htaii ujilaboAorium
dan kalibrasi dalam 1 tahun

{rumrEn senfiKat nasll uji
labofatorium dan kalibrasi dalam 1

tahun
Serif
ikat

1 31.000 142.00A 258.000 647.609. 450.000

J Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian resiko penyakit dap penyehatan
lingkungan berbasis laboratorium dan
1 Tahun

Jumlah rekomendasi surveilans
atau kajian resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
labor,atorium dan 1 Tahun

surveilans atau kajian resiko
penyakit dan penyehatan
lingkungan berbasis
laboratorium

Rek
ome
ndas
itk4i
an

fi9.111 297.000 117.57e 2.337.022 135.650

4 Jumlah Teknologi Tepat
guna bidang P2P yang
dihasilkan

Jumlah Teknologi Tepat gunJEidang
P2P yang dihasilkan dalam 1 Tahun

r sNuetugt t cPat guna
bidang P2P yang dihasilkan dalam
1 Tahun

Jeni
s

40.000 44.000 49.000 135 280 60 000

Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular vector
dan zoonotik

5 Jumlah rekomendasi
surveilans atau kajian fador
risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan
berbasis laboratorium
pengendalian penyakit tular
vector dan zoonotik

Jumlah rekomendasi suleilans itau
kajian factor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium pengendalian penyakit
tular vec,tor dan zoonotik dalam
1 Tahun

Jumlah rekomendaii suneitlis
atau kajian factor risiko penyakit
dan penyehatan lingkungan
berbasis laboratorium
pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotik dalam 1

Tahun

Rek
ome
ndas
itkaji
an

899.304 891.910 1.462 660 773.549 1.880 000

Menurunnya
penyakit menular
langsung

Jumlah rekomendasi
surveilans atau kajian factor
resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan
berbasis laboratorium
pengendalian penyakit

menular langsung

Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajipn factor resiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium pengendalian penyakit
menularlangsung dalam 1 Tahun

atau kajian factor resiko penyakit
dan penyehatan lingkungan
berbasis laboratorium
pengendalian penyakit menular
langsung dalam 1 Tahun

Rek
ome
noas
itkaji
an

56.107 618.400 586 430 74 999 756 800
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Meningkalnya
Oukungan

Manajomen dan
P6laksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Pada Program
Pencegahen dan
Pengendalian
Penyakit

7 Jumlah dokumon
manajemen dan tugas teknis
rarnnya

Jumlsh dokumen manaiemen dan
tugas teknis lainnya dalarfi 1 Tahun

Jumbh dokumen manajemen dan
tugas teknis lainnya dalam 1

Tahun

Dok
ume

n

6.510.668
9.799.43

0
10.256.37

4
7 315.771

14.000.00
0

I Jumlah pengkatan kapasitas
SO[, bidang PzP

Jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P dalam 1 Tahun

Jumbh pengkatan kapasitas SDM
bidang P2P dalam 1 Tahun tihan

'170 000 200.000 216.000 217.150 240.000.

I Jumlah pengadaan sarana
prasarana

Jumlah peogadaan sarana paasarana

dalam '1 Tahun
Jlmlah pengadaan sarana

Prasarana dalam I Tah!n
U nrt 3 800.000

4.'100.00
0

4.220.000 4.180.211. 7.500.000
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BAB V

PEMANTAUAN, PEN]LAIAN DAN PELAPORAN

1. Pemantauan diisi dengan mekanisme dan jadwal pemantauan progres

pencapaian target indikator kinerja kegiatan.

Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan (secara triwulan) dan pemantauan per

tahun dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian.

2. Penilaian diisi dengan definisi operasional indikator kinerja serta cara penilaian

progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan.

Evaluasi yang dilakukan adalah :

* Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan)

Evaluasi ini bertujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari

berbagai altematif, kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan

sebelumnya.

.t On-going (Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pemantauan)

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan peraksanaan

dibandingkan rencana. pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setiap triwulan
berupa monev Rencana Aksi Kegiatan secara triwulan dan LAKIP setiap
tahunnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan

kegiatan, serta dapat diambil langkah penanggulangan apabila pada
pelaksanaannya perlu perbaikan.

* Ex-post (Evaluasi setelah pelaksanaan berakhir);

Evaluasi setelah peraksanaan berakhir bertujuan untuk mengetahui apakah
pencapaian (keluaran, hasil, dampak) program mampu mengatasi masalah
pembangunan yg ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai
efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program.

3. Pelaooran

Format laporan Monev RAK triwuran dan LAKrp sesuai dengan permenpan

No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.



Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang

menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan iniicrmasi tentang :

a. Uraian singkat organisasi;

b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

c. Pengukuran kinerja;

d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini
juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategjc

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab ll Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab lll Akuntabilitas Kinerjai Capaian Kinerja Organisasl

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pemyatiaan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pemyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antiara rearisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
ofganisasi;

4) Membandingkan rearisasi kinerja tahun ini dengan standar nasionar 0ika
ada);

40



5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta altemative solusi yang telah dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasiran atauDun
l(egagalan pencapaian pernyataan kinerja.

8) Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasr anggamn yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewu1udkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja.

Bab lV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain_lain yang dianggap penu
Penyampaian evaluasi LAKIp pada bulan Januari tahun berikutnva
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BAB VI

PENUTUP

Revisi ke 2 Rencana Aksi Kegiatan BTKLpp Ambon 2015-2019 ini disusun

untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di BTKLpp Ambon dalam kurun

waktu lima tahun. Dengan demikian, BTKLPP Ambon sebagai Unit pelaksana

Teknis Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Rl mempunyai target kinerja yang telah

ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2018) dan akhir periode S tahun

(2019) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi

Kegiatan BTKLPP Ambon 20'15-2019, maka akan dilakukan penyempumaan

sebagaimana mestinya.
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KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas s€gala rahmat dan

hidayah Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Kinerja Instansi Pernerintah Balai Teknik

Kesehatan Lingkuogan.dan Pe*gendalim P€nyakit (BTKLPP Ambon) Tahur 2018. Laporan

Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Pe{anjian Kerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinda Instansi Pemerintah.

Laporan Kinefa Instansi Pernerintah BTKLPP Ambon Tahun 2018 merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan firngsi BTKLPP Ambon atas pengguni!,iln anggaran

dan hasil pencapaian kine{a termasuk menguraikan kebertasilan dan hambatan/permasalahan

yang dihadapi sertalangkahJangkah antisipatif yang diambil dalam hrrun waktu satu tahun

(Januari-Desember 2018). Langkah-langkerh yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan

pelaksanaan program-progam sebagai wujud nyata pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi

BTKLPP Ambon yang tennuat dalam Permenkes RI Nomor 2349lt\,IENKES/PEfulV/201 I

teotertg Orpnisasi daq Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Bidang Teknis kesehatan

Ltngkungan dan pangendalian Penyakit, dan Kepres RI Nomor. 266A,1ENKES/S1J2004,

tentang criteria Klasifikasi Unit pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkmgan dan

Pemberantasan Penyakit Menular.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapat digunakan sehdgai

informasi/gambaran kinerja BTKLPP Ambon Tahun 2018 yang telah dilaksanakan rurtuk

melangkah kearah perbaikan serta pengenbangan kegiatan dan program selanjutnya pada tahun

mendatang.

(ffi, | 2Ol9
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu "Masyarakat Sehat

yang Mandiri dan Berkeadilan "BTKLPP Ambon sebagai UPT Ditjen P2P sesuai dargan

Permenkes RI No. 23494v{ENKES/PF.R/IV/2011 tqntang Organisasi dan Tata Ke{a Unit

Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

melaksanakan kegiatan yang mendukung program Kementerian Kesehatan. Kegiatan

BTKLPP Ambon yang dilakukan ditiga wilayah layanan (Maluku, Papua dan Papua

Barat ) dalam program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Total realisasi penyerapan anggaran BTKLPP Arnbon dari pagu Rp

15.199.609.m0.- adalah Rp 14.538.753.9811 (95.65010), Kegiatan tidak terserap oldt

karena adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran sehingga dari pagu yang

tersedia anggaran BTKLPP Ambon mendapat self bloking sehingga jika dilihat alokasi

anggaftn yang bisa digrmakan oleh BTKLPP Ambon hanya sebesar Rp.13.790.586.00

sehingga jika dilihat dari anggaran yang bisa digrmakan maka realisasi anggaran sudah

cukup tinggi yakni 95.65 % (Rp.14.6G5 !76:00 / Rp. 13.790.586.355.00 x 1O0%). Secara

keseluruhan pencapaian kinerja BTKLPP Ambon lebih dari 100%. Keberhasilan

pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2018 didukung oleh potensi

kekuatan yang ada di BTKLPP Ambon antara lain denpn teralreditasinya laboratorium

Ambon sebagai Laboratorium penguji dangan nomor areditasi LP-672-IDN pada tahun

2012 oleh Komite Alaeditasi Nasional (KAN). Namun pada akhir tahun 2016 status

akeditBsi laboratorium dibekukkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan saat ini

BTKIPP Kelas II Ambon sedang dalam proses realceditasi ISO 17025 : 2017

Capaian keberhasilan tesebut adalah Jumlah Presentase investigasi, respon cepat

dan penanggulangan KLB sebanyak 100%, Junlah jejaring dan advokasi SKD

penanggulangan KLB dan kejadian bencana kablkota sebanyak 100%, Jwnlah presentase

kajian dan monitoring falctor resiko sumber penular dan efektifitas intervensi DBD,

malaria, TB dan PMIPTM lainnya pada Kablkota sebanyak 96.96%", Jumlah hasul qii

laboratorium penyakit potensial wabah, PM dan PTM prioritas dan faktor resikonya

sebanyak 80,37%, Jumlah pengrjian laboratorium uji munr kalibrasi sebanyak 98.467o,

Jumlah rancang bangun model TTG sebanyak 100%, Jumlah SDM terlatih Bidang PP

dan PL 100 %, Penilaian SAKIP mencapai AA.
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Keberhasilan dan kebijakan-kebijakan BTKL PP Ambon dalam

melaksanakan program tahun 2018 adalah sebagai beikut:

1. Laboratorium BTKL PP Kelas II Ambon telah terakreditasi

Melalui rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) rgl 13 Desember 2012, KAN

memutuskan untuk memberikan akreditasi kepada BTKL pp Ambon sebagai Laboratorium

Penguj i dengan nomor akreditasi LP-672-IDN. Dengan ruang lingkup yang

rekomendasikan antara lain : Pengujian Kimia rmtuk air minum, air bersih jenis pengujian

yang diukur Seng (Zn), Besi (Fe), Tembaga (Cu), Nitrit (No2+2),Klorida (Cl), Kekeruhan.

Pengujian Mikrobiologi untuk air minunl air bersih jenis pengujian yang diukur MpN
coliform dan MPN coli rinja dengan disesuaikan masing-masing spesifikasi, metode

pengujian dan teknik yang digunakan. Namun saat ini telah dibekukan kembali oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN) namun demikian kami sedang melakukan reakeditasi

ISO 17025:2017

2. Meraih sertifikat ISo 9001 dan melakukan analisa sesuai standar sM, ApHA serta

Standand Methods

3' Laboratorium BTKLPP Kelas II Ambon terdiri dari 3 intalasi yaitu instalasi Kimia Fisika

Padat.Caf (KFPD), Biologi Klinik, Kimia Fisil<a Gas Udara fKFGU).

4. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan provinsi/Kota,Kabupaten. KKp, LH, LIpl, Dinas

PU dan juga swasta dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel rutin.
5. Telah Melaksanakan pertemuan penguatan jejaring surveilans Epidemiologi sKD - KLB

se Provinsi Maluku dengan melibatkan unsur Badan perencanaan pembansuna Daerah
(BAPPEDA) Provinsi/Kabupaten /Kota.

6. Memberikan umpan balik laporan tertulis hasil kajian/desiminasi informasi faktor risiko,
kepda Kepala Dinas Kesehatan propinsi,{l(ota dan Kabupaten untuk perbaikan .capaian

dan pelaporan.

7. Melaksanakan survei epidemiologi penyakit di masyarakat,, kewaspadaan dini KLB,
kegiatan kajian faktor risiko penyakit dan lingkungan, uji petik kualitas air bersi6/air
minum,dll di daerah wilayah kerja provinsi Maluku, papua dan papua Barat.

8. Mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang berhubungan dengan laboratorium dan
mengikuti kegiatan magang pada laboratorium yang sudah terakreditasi.
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9- Meningkakan kemarnpuan niimajemen dan profesionaltisme pengelokan sumber daya

yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan safttna prasarana.

10. BTKLPP Kelas II Ambon mempunyai ULP Pengadaan barang/jasa pemerintah.

I I - BTKL PP Kelas II Ambon mempunyai gedung laboratorium entomologi.

12. BTKLPP Kelas II Ambon mempunyai gedung laboratorium Biomolekuler

13. Mengikut sertakan para pegawai guna pengembangan sumber daya tenaga kesehatan

dengan mengikuti kegiatan pelatihan/magang dan pendidikan .

14. Melakukan bimbingan dan prraktek bagi mahasisrva yang berasal dari UKIM, UNPATI,

SMK Kesehatan. dll

15. Melakukan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam rangka membangun

kemihaan dan pertukaran informasi untuk mendukung kegiatan

16. Mengupayakan koordinasi lintas program dalam pelaksanaat kegiatan, konsultasi ke

pusat Koordinasi dengan Kanwil anggaran untuk usul perubahan akun dan revisi intemal

serta revisi akun. Melaporkan ke atasan untuk ditindaklanj uti

M*selah yang diftadapi dalam pencepaian indikator, sebagai berikut :

l. Masih Kurangnya sumber daya tenaga kesehatan baik tenaga teknis maupun

administrasi.

2. Beban kerja organisasi belum seimbang dengan j umlah dan jenisikualifikasi tenaga.

3, Pada tataran pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kesulitan koordinasi karena masih

adanya perbedaan persepsi, kedudukan tugas fungsi pengambilan keputusan tingkat

pimpinan dalam wilayah administrasi Pemerintah.

4- Terkadang mengalami kesulitan sewaktu pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan

(Tingkat penerimaan masyarakat belum maksimal jika berkaitan dengan pengambilan

dan pemeriksaan sampel darah, kegiatan malaria, filariasis dan DBD.

5. Sistem pencatatan dan pelaporan Program/kegiatan antara provinsi dan kabupater/kota

maupun puskesmas belum tersitematis (terkadang terjadi perbedaan data)

6. Jejaring kefa./kemitraan secara de fakto sudah dilaksanakan namun secara yuridis formal

belum semuanya di bakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.

7. Belum dilakukan penetapan status penggunaan BMN.

8. Banyak BMN yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi/rusak.
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9. Pengangkatan Jabatan Ftrngsional Epidemiologi, Entomologi dan Sanitarian melalui

inpassing belum terealisir.

Berdasarkan masalah/kendala yang dihadapi, maka solusi yang diambil yaitu

l. Peningkatan kuantitas pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis sesuai dengan

analisis beban kerja.

2. Mengikut sertakan para pegawai guna pengambangan sumber daya tenaga kesehatan

dengan mengikuti kegiatan pelatihan/magang dan pendidikan .

3. Telah Melaksanakan pertemuan Penguatan jejaring Surveilans Epidemiologi SKD -
KLB se Provinsi Maluku dengan melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembanguna

Daerah (BAPPEDA) Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Memberikan wrlpan balik laporan tertulis hasi.l kajian faktor risiko, kepada Kepala

Dinas Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk perbaikan capaian dan pelaporan.

5. Mengupayakan koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan, konsultasi ke

pusat

6. Koordinasi dengan Kanwil anggaran untuk usul perubahan akun dan revisi internal

serta revisi akun. Melaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti.

7. Melakukan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam rangka membangun

kemitraan dan pertukaran informasi untuk mendukung kegiatan.

8. Perlunya penambahan peralatan lapangan (peralatan tanggap darurat) untuk kejadian

luar biasa dan bencana serta peralatan laboratorium untuk menunjang kineqa petugas

laboratorium.

9. Akan dilakukan penetapan status penggunaan BMN di BTKL PP Kelas II Ambon oleh

KPKNL.

10. Setelah penetapan status penggunaan BMN, maka diupayakan untuk melakukan

penghapusan BMN yang sudah tidak dapat dipergunakan/rusak.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BEI-A.KANG

Tujuan pembangrman nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan unh* sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang
setingginya dapat terwujud merupakan kehendak dari selumh ratyat. Keberhasilan
pembangwran kesehatan sangat menentukal bukan hanya membuat rakyat sehat tetapi
juga menunjang peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk. untuk mempercepat
keberhasilan pembangrman kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan
kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan selunrh pemangku
kepentingan.

Laporan kine4ia instansi pemerintah disusun berdasarkan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparanr Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang petujuk Teknis pe{anjian Ke{a, peraporan Kinerja dan Taa cara
Reviu Atas Laporan Kine{a Instansi pemerintah. Laporan kine{a ini merupakan bentuk
akuntabilitas instansi pemerintah daram har ini sahran kerJa terhadap capaian program
yang dituangkan daram indikator kinaja daram satu tahun dan diraLrrkan analisis terhadap
capaian kinerja antara target dan realisasi kinefa datam setahun, mernbandingkan realisasi
kine{a tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kine{a jangka menengah
(periode lima tah'nan). Tahun 2018 merupakan tahun keempat R'JMN 2015-2019 dan
BTKLPP Ambon berperan dalam pembangrman Kesehatan yang dijabarkan dalam
Rencana strategis Kementerian Kesehatan. sesuai dengan Renstra Kemenkes 20r5_2019,
maka s€tiap satker termasuk BTKrlp terah menyusrrn Rencana Aksi Kegiatan serama 5
tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi program pp dan pL
20t5-2019.

Sistem akuntabilitas kine{a dan anggaran dalam perspektif UU No.17 Tah'n 2003
tentang keuangan negara mengarahkan bahwa penyusunan program dan kegiatan tahunan
dilakukan dengan pendekatan berbasis kine{a. Instansi pemenntah wajib mendefinisikan
seluuh sasaran strategis, kebijakan prognnm, dan kegiatan yang akan diimplonentasikan
dalam satu tahun kegiatan, yang kemudian diformurasikan daram lembar rencana kineria
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C.

yang mencanftunkan angka target kinerja tahunan urtuk seluruh indikator kineq'a yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

BTKLPP Ambon merupakan uPT Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab ke Direktorat Jenderal Pengendalian penyakit dan penyehatan

Lingkungan (PP danPl-) yang berdasarkan Pennenkes No.64 tahur 2015 tentang
organisasi dan TaaKe{a Kementerian Kesehatan berubah nama menjadi Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (p2p).sehubungan dengan kebijakan
tersebut' maka setiap tahun wajib menyampaikan laporan kure{a instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kine4a satuan kerja (satker).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja BTKLpp Ambon Tahun 201g adalah :
o Untuk mernberikan infonnasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

(Drjen P2p) sesuai perjanjian kine{a yangdisepakati.

o Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satker BTKLpp Ambon
dalam meningkatkan kinerjanya.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
t. Kedudukan

a' unit pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Lingkurgan dan pengendalian penyakit
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal pengendalian
Penyakit (Ditjen p2p)

b' unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Lingkungan dan pengordalian penyakit di
pimpin oleh seorang Kepala

2. TugasPokok

Melaksanakan Surveilans Epidemiologi, kajian dan penapisan Teknorogi,
Laboratorium Rujukan' Kendali Mutu, Kalibrasi, pendidikan dan pelatihan,
Pengembangan Model dan teknologi Tepat Guna, Kewaspadaan Dini dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pemberantasan penvakit
Menular dan Kesehatan Lingkungan serta Kesehatan Matra.

3. Fungsi

a. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi
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b. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL)

c. Pelaksaraan Laboratorium Rujukan

d. Pelaksanaan Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna

e. Pelaksanaan Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi

f Pelaksanaan Penilaian dan Respon cepat, kewaspadaan Dini dan penanggulangan

KLBAVabah dan Bencana

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

h. Pelaksanaan Kajian dan pengembangan Teknorogi pemberantasan penyakit

Menular, Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra

i. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kenrmahtanggaan BTKLpp Kelas II Ambon

Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

l. Sub Bagian TatN Usaha

Melakukan penyusrman prognrm, pengelolaan informasi, evaruasi dan laporan, urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangp

2. scksi surveilans Epidemiorogi dan Anarisis Dampak Kesehatan Lingkungan

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans
epidemiologi, advokasi dan fasilitas kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan
diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring
kda' analisis dampak ringkungan fisik epidemiorogi dan analisis dampak kesehatan
lingkungan.

3. Seksi Pengembangan Teknotogi dan Laboratorium

Melakukan penyiapan bahan perancanaan dan ewluasi dan koordinasi pelaksanaan
penapisan teknologi dan laboratorium, kemifaan dan jejaring kerja, kesehatan
lingkungan, kesehatan matra, serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan
laboratorium pernberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra
yang terdiri dari :

Instalasi Laboratoriurn Fisika Kimia Media Cair

Instalasi Laboratori um Biologi Lingkwrgan

Instalasi Laboratorium Biomolekuler dar Imunoserolosi
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d. Instalasi Pengkajian dan penerapan Teknologi TepatGura
e. Instalasi Entomologi Kesehatan

f Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media udara dan Radiasi
g. Instalasi Pelayanan

4. Instalasi dan KelompokJababn Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor :2349/Mer*es/Per/x720ll tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana
Teknis di Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan penyakit Menular. Sesuai
dengan surat Dirjen PP dan PL No. oT.01 .auD.Ul.2/322/2015 tanggal 25 Maret 2015
tentang Persetujuan Instalasi, maka instalasi yang ada di BTKLpp Ambon terdiri dari :

1. Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media Cair
2. Instalasi Laboratorium Biologi Lingkungan

3' Instalasi LaboratoriumBiomolekuler danlmunoserorogr
4' Instalasi pengkajian dan penerapan Teknologi TepatGuna
5. Instalasi Entomologi Kesehatan

6. Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Media udara dan Radiasi
7, Instalasi pelayanan

D. STRUKTUR ORGANISAST

Struktur organisasi BTKLpp Ambon terdiri dari :

1. Subbagian TataUsaha

2' Seksi Surveilans Epidemiorogi dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
3. Seksi pengembangan Teknologi dan Laboratorium
4. Instalasi, dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional
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Berikut Bagan Struktur Organisasi BTKLpp Kelas II Ambon

STT]RKTUR ORGANISASI

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349lMENKES/pERixv20l l,
tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengordalian penyakit, BTKLpp Ambon melayani 3 (tiga) provinsi yang
meliputi Propinsi Maluku, papua, dan papua Barat.

KA BTKIPP - AMBON
Martahan Sitorus, SKM.,MpH

KA.SUB.EAG TATA USAHA
Semuel.Noija.S.Sos

SEKSI SURVEII.ANS
EPIDEMIOTOGI DAN ADKI.

Frederik Adriaansz, SKM

SEKSI PENGEMBANGAN IEKNOIOGI
& TABORATORIUM

Chrestian Tanihatu, AMKL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAT



E. Issue Strategis

BTKLPP Ambon dalam melaksanakan fungsi suweilans faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium memiliki sarana prasarana Laboratorium

Pengujian (Akreditasi : LP-672-IDN) Permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi

dalam pencegahan dan pengendalian pen

yakit sampai saat ini antara lain:

1. Penyakit Menalar

Prioritas penyakit menular masih tefiuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis,

penumoni, hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung dan penyakit

neglected diseases antara lain kusta, filariasis, dan leptospirosis. Selain penyakit

tersebut,penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pD3I) seperti polio, campak,

diften, perfusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada matemal mauprm neonatal masih

memerlukan perhatian besar walaupun pada tahun 2014 Indonesia telah dinyatakan

bebas polio dan tahun 2016 sudah mencapai eliminasi tetanus neonatorum. Termasuk

prioritas dalam pengendalian penyakit menular adalah pelaksanaan SKD KLB dan

pengendalian panyakit infeksi ernerging.

Studi pada tahun 2013 The Economic Burden of TB in Indonesia. memberikan

gambaran bahwa peningkatan jumlah kasus memiliki dampak yang besar pada beban

ekonomi. Sebagai gambaran pada tahun 2011, angka penemuan kasus TB adalah

72,7o/o dan TB MDR adalah 6,70/o maka beban ekonomi yang diakibatkan adalah Rp.

27,7 T, tetapi jika angka [€nemuan kasus TB ditingkatkan menjadi 92,7o/o dan TB

MDR 3 1,4% maka beban ekonomi diturunkan menjadi hanya US Rp. I 7,4 T. Dengan

penambahan investasi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 455 M unnrk peningkatan

penemuan kasus maka akan didapat pengurangzul beban ekonomi sebesar Rp. 10,4 T,

dan adanya penurunan jumlah kematian terkait TB akan telah berkurang sebesar 372o,

dari 95.718 ke 59.876. Dari gambaran tersebut terrihat bahwa langkah pencegahan

penularan di masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam program

PengendalianTB.

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB di

tahu 2015 jika dibandingkan dengan tahun 1990. Angka prevalensi TB yang pada
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tahun 1990 sebesar 10 2 5 per 100.000 penduduk, pada ahun 2015 menjadi 647 per

100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian pada tahun 1990 sebesar 64 menurun

menjadi 4l per 100.000 penduduk pada tahun 2015.

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita didunia, lebih banyak

dibandingkan dorgan gabrurgan penyakit AIDS, malaria dan campak. penyakit ini
lebih banyak menyerang pada anak khususnya dibawah usia 5 tahun dan diperkirakan

l,l juta kematian setiap tahrm disebabkan pneumonia (WHO,2012). Diperkirakan 2

Balita meninggal setiap menit disebabkan oleh pneumonia (WHO, 2013 ). Di
Indonesia, Data fuskesdas (2007) menyebutkan bahwa pneumonia mendr.rduki

peringkat kedua sebagai penyebab kernatian bayi (23,80/.) dan balita (15,5%).Data

Riskesdas 2013 menggambarkan bahwa period prevarens Infeksi saluran pemafasan

Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan penduduk sebesar

25,0%, period prevalens dan prevalensi dari pneumonia adalah l,gy. dan 4.5% dan
period prevalence pneumonia balita adalah 1,g5%.

Dari 28 juta yang terinfeksi Hepatitis B ada sebanyak 14 juta (50%) diantaranya
yang berpotensi kronik, dan dari 14 juta tersebut r.400.000 orang (r0%) berpotensi

menjadi sirosis dan kanker hati bila tidak diterapi dengan tepat. Hepatitis B disebabkan

oleh Virus hepatitis B, yang sebenamya dapat dicegah dengan immunisasi (baik aktif
maupun fasif). Pada tahap awal infeksi sebagian besar hepatitis B tidak bergejala,

sehingga sesonmg yang terinfeksi hepatitis B tidak mengetahui dirinya sudah

terinfeksi.untuk itu kegiatan Deteksi Dini hepatitis rnenjadi sangat penting untuk dapat
memutus rantai penularan ( terutama dari ibu ke bayi) serta rmtuk mengetahui sedi'i
mungkin seseorang terinfeksi hepatitis dan tindak lanjut terapinya. Dengan deteksi dini
seseorang sapat diterapi lebih awal sehingga seseorang yang terinfeksi hepatitis dapat

meningkat kwalitas hidupnya dan hati tidak menjadi sirosis atau kanker hati.

Perkembangan teknologi dalam Tatalaksana Hepatitis C di dunia sangat cepat. Dengan
ditunukannya obat baru dalam tatalaksana hepatitis C (Sobosfovir) dengan tingkat
keberhasilan yang sangat tinggi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang

diberi obat harga murah, menjadi peluang bagi progran pengendalian Hepatitis untuk
melaksanakan juga deteksi dini hepatitis C, terutama pada kelompok berisiko. Dengan
demikian eliminasi Hepattitis B dan C menjadi mungkin dicapai. Untuk penyakit
diare, meskiprur penyakit ini mudah diobati dan di tatalaksana, namun saat ini diare
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masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terutama pada bayr dan

balita dimana diare merupakan salah satu penyebab kematian utama. Dari kajian
masalah kesehatan berdasarkan siklus kehidupan tahun 20ll yang dilakukan oleh
badan Litbangkes, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 sesudah penumonia,
proporsi penyebab kematian pada bayi post neonatal sebesar l7,4yo dan pada bayi
sebesarl3,3olo.

Penyakit lain yang juga memerlukan perhatian adalah tifoid. Tifoid merupakan
salah satu penyakit endemis yang ada di Indonesia, mayoritas mengenai anak usia
sekolah dan kelompok usia produkti{ penyakit ini menyebabkan angka absensi yang
tinggr, rata - rata perlu waktu 7 - 14 hari untuk perawatan apabila seseorang terkena
Tifoid' Apabila pengobatan yang dilakukan tidak ftintas maka dapat menyebabkan
teryadinya karier yang kemudian menjadi sumber penularan bagi orang lain. Dampak
penyakit ini adalah, tingginya angka absensi, penurunan produktifitas, timbulnya
komplikasi baik di saluran pencernaan maupun diluar saluran pencernaan, kerueian
ekonomi untuk biaya pengobatan dan perawatan, kematian.

Penyahit Tidak Menulnr

Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak
usia muda' selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi hansisi epidemiologrs yang
signifikan, penyakit tidak menular terah menjadi beban utarna, meskipun beban
penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami d1uble buruJen
penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. penyakit tidak
menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan penyakit paru
obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari
47,75vo pada tahun 1995 menjadi 5g,7yo di 2007. Selain itu dalam survei ekonomi
nasional 2006 disebutkan porduduk miskin menghab iskan 12,60/o penghasilannya
unhrk konsumsirokok.

oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi
sasaran' karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit
tidak menular' Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (prM) antara lain
dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu pengendalian penyakit Tidak
Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor
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risiko penyakit fidak menular di masyarakat.

2011 Posbindu-PTM pada tahun 2013 telatr

seluruhlndonesia.

Sejak mulai dikembangkan pada tahun

berkembang menjadi 7225 posbindu di

PTM secara global telah mendapat perhatian serius dangan masuknya pTM
sebagai salah satu target dalam sustainabre Deveropment Goars (sDGs) 2030
khususnya pada Goal 3: En.sure healthy lives and well-being. SDGs 2030 telah
disepakati secara formal oleh lg3 pemimpin negara pada trN summit yang
diselenggarakan di New York pada25-27 September 2015. Hal ini didasari pada fakta
yang terjadi di banyak negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan
gaya hidup juga diiringi dengan meningkatnya prevalensi obesitas, kanker, penyakit
jantung diabetes dan penyakit kronis lainnya. penanganan prM memerlukan waktu
yang lama dan teknologr yang mahar, dengan demikian prM memerlukan biaya yang
tinggr dalam pencegahan dan penanggulangannya. Publikasi wortd Economic Frtrum
April 2015 menunjukkan bahwa potensi kerugian akibat penyakit tidak menular di
Indonesia pada periode 2aD-2030 diprediksi mencapai us$ 4,47 hiliun, atau 5,r
kalicDP2'l2. Masuknya prM ke dalam SDGs 2030 mengisyararkan prM harus
menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintassektor.

Penyahit Teroboikun

Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan sarah satu penyakit Tropik
Terabaikan (Neglected Tropical DiseasesArlrDs). Filariasis penyebab kecacatan
tertinggi ke 4 di dtrnia, sedangkan di Indonesia tercatat kurang lebih 14 ribu orang
telah menderita kecacatan akibat filariasis. sementara itu diperkirakan lebih d*i 1,2
juta penduduk telah terinfeksi penyakit ini, serra 120 jutapenduduk tinggaldi daerah
endemis filariasis dan berpotensi terhrlar. Dart 24l kabupatenlkota endemis filariasis,
sebanyak r4s (60%) kabupatenlkota telah atau sedang melaksanakan pemberian obat
Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Jumlah penduduk Indonesia yang telah minum
obat pencegahan filariasis secara akumulasi sarnpai saat ini telah mencapai lebih dari
40 juta orang. untuk meningkatkan cakupan minum obat, maka pada Buran oktober
periode Tahun 2015 * 2020 akan dilaksanakan Bulan Eliminasi Kaki Gajah
(BELKAGA)' BELKAGA adalah Bulan dimana seluruh penduduk sasaran di wilayah
endemis Filariasis minum obat pencegahan Filariasis. pencanangan BELKAGA akan
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diraksanakan pada tanggar l oktober 2015. Diharapkan semua kabupaten/kota
endemis filariasis tersisa sudah mulai meraksanakan popM Filariasis paring lambat
tahun 2016 sehingga pada tahu 2020 serrua terah selesai siklus popM 5 tahun.
Dengan demikian pada tahun 2021-2025 dapat dilakukan proses sertifikasi eliminasi
fi lariasis untuk kabupatenlkotatersisa.

Schistosomiasis disebabkan oleh cacing Schistosoma japanicum ditemukan
hanya di hovinsi Sulawesi rengah di dua kabupaten yaltu yaitu di Lembah Lindu
(Kabupaten sigi), t€nbah Napu dan Bada (Kabupaten poso). schistosomiasis
merupakan penyakit kronis yang dapat merusak organ-organ intemal dan pada anak-
anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitit Schistosomiasis
secara epidemiologi kebanyakan tedadi pada masyarakat miskin dar pedesaan,
khususnya di daerah pertanian dan perikanan. Secara keseluruhan penduduk yang
berisiko tertular schistosomiasis di kedu,a kabupaten adalah 50.000 (population ofrisk). Strategi pengendalian dengan memutus rantai penularan penyakit denganintegrasi antara Kernenterian Kesehatan, Kementerian peranian, Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan pemr

merarui pengobaran harus dirarokan benrrang r"r*u u"tffi,HHffiffi
menguangi dan mencegah timbulnya penyakit atau morbiditasKabupaten poso danKabupaten Sigi, serta pengendalian faktor risiko terhadap tingkungan.

pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai eliminasi kusra dengan prevalansi <l/10.000 penduduk, namr

kusta Kusta .".* .,,j"; ;;il:: ;ffi:ffi'r:ilffi;ffnT;
ditemukan sekitar 16'000 20.000 kasusbaru. Di tahun 2014 ditemukan 17.025 kasusbaru, dengan angka kecacatan tingkat II sebesar 9% dan kasus anak r i 7'

Frambusia banyak ditemukan diw'ayah timur Indonesia, dimana sarana airbersih dan kesehatan lingtr'ngan masih rendah. Tahun 2013 ditemukan 2.560 kasrsliambusia (r r 1 kab/kota) di Indonesia. Sesuai dengan target gorbar Indonesia akanmencapai eradikasi frambusia ditahun 2020.

1 Masahh Kesehatan ,Iiwa dan NA|ZA

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbutkan beban kesehatanyang signifikan. Data dari fuskesdas tahun 2013, prevalensr gangguan mental
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emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% unruk usia l5 tahun ke atas.
Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di
Indonesia. sedangkan 

'nhrk 
gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis,

prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang
menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan
gangguan jiwa berat sebesar l4,3yo atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang
mengalami pemasungan.Gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza juga berkaitan
dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Berdasarkan
laporan dari Mabes Polri pada tahun 2012 ditemukan bahwa angka bunuh diri sekitar
a'5 % dari 100.000 populasi, yang berarti ada sekitar I.170 kasus bgnuh diri yang
dilaporkan dalam satu tahun. Prioritas unfuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan
upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (uKJBM) yang ujung tombaknya adalah
Puskesmas dan bekeda bersama masyarakat, mencegah meningkatnya gangguan jiwa
masyarakat.

Secara umum permasalahan/tantangan yang dihadapi organisasi BTKLpp
Ambon hingga tahun 2018 adalah:

I. Kurangnya kapasitas SDM baik kuantitas dan kualitas dalam verifikasi rumor dan
penyelidikan epidemiologi penyakit berpotensi KLB

z. Belum adanya legitimasi peran BTKLpp Ambon dalam penanganan kejadian

bencana dan pencemaran serta alur koordinasi antar pihak terkait.

3. Kesulitan melaksanakan penyelidikan epidemiologi terutama pada saat investigasi

dimana infonnasi waktu kejadian KLB sering terlambat, sehingga sulit
menemukan bukti-bukti/sampel yang representatif mendukung penyelidikan

epidemiologl (PE) dan penanganan sampel KLB oleh petugas di dinas kesehatan

setempat tidak adekuat.

4. Ketersediaan baseline data di wilayah layanan belum memadai, sehingga sulit
untuk mendapat gambaran permasalahan daerah untuk dijadikan acwm
perencanaan kegiatan.

strategr yangyang dilakukan BTKLpp Ambon mhrk margbadapi
permasalahan/tantangan program dan organisasi adalah :

1. Melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menulm dan tidak menular
berbasis laboratorium;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana di
wilayah layanan;

Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan, kesehatan
matra dan pengendalian penyakit;

Penguatan kapasitas laboratoriurn pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan
dan kesehatan matna;

Meningkatkan dan mengembangkan moder dan teknologi tepatguna;

Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan baik fisik. kimia
maupunbiologi;

Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian penyakit dan
kesehatan lingkungan;

Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional teknis dan fungsionar umum:

Memperkuat manaj emen logisfi k;

Melaksan akan monitoring dan eval uasi program ;



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan yang

disuzun secara lima tahun.

Tabel2.1

Target Capaian 2015-201 9

Sasaran Program

Indikator Kinerja Kegiatan

Satker Satuan

Target Capaian

201 5 2016 2017 2018 2019
Kabupaten/kota yang

melakukan pemantauan

penyakit

bepotensi kejadian luar

biasa (KLB) dan

melakukan respon

penanggulangan

terhadap sinyat KLB

untuk mencegah

terjadinya KLBMabah

I

Persentase respon

sinyal kewaspadaan

Dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah

layanan BTKL

Persen 100 95.65 100 85 85

2

Jumlah sertifikat

hasil uji laboratorium

dan kalibrasi

Sampel 1600 3300 3750 3000 3000

3

Jumlah rekomendasi

surveilans atau

kajian factor risiko

penyakit

penyehatan

lingkungan berbasis

faboratorium

Reko

mendasi

30 40 33 21 21

Jumlah Teknologi Tepat

Guna Bidang p2p yang

dihasilkan

4

Jumlah Teknologi

Tepat Guna Bidang

P2P yang dihasilkan

Unit 2 J ? 2
I2l
I
I
I

Meningkatny

pencegahan dan

pengendalian penyakit

tular vektor dan zoonotik

q

Jumtan rekomendasi i

surveilans atau I

kajian faktor risiko j

penyakit oan j Reko

penyehatan j MenOasi
I

lingkungan berbasis 
1

Ilaboratorium 
i

pengendalian j

I

penyakit tular 
I

15 18 21 26

I

I
26 

1

i

i

I

Menurunnya Penyakit

menular langsung
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{
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kajian factor risiko

penyakit dan

penyehatan

lingkungan berbasis

laboratorium

penyakit

Reko

mendasi

2 3 3 2 2

Dukungan manaJemen

pelaksana tugas lainnya

pada program

pencegahan dan
pengendalian penyakit

7

Jumtan dokumen

dukungan

manajemen dan

tugas teknis lainnya

Doku

Men

30 35 37 4A 4A

8

Jumlah peningt<atan

kapasitas SDM

bidang P2p

Jenis

Unit

12 14 17 13 14

I Jumlah Pengedaan

sarana prasarana 91 93 95 104 rc4

Rencana kine{a tahunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahunan Balai
Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKLpp) Keras II Ambon berupa besaran rarget
sasaran/indikator yang ingin dicapai pada tahun 2018. sasaran program p2p dalam
Rencana Aksi Keglatan BTKLPP Kelas II Ambon sebagai implemortasi dari indikator
kinerja progam. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal p2p serta Rencana Aksi
Program P2P adalah meningkatkan surveilans atau kajian faktor resiko penyakit dan
kesehatan lingkungan berbasis laboratorium di wilayah layanan Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan dan pengendarian penyakit (BTKLpp Kelas II Ambon).
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KIN ERJA ORGANISASI

Capaian Kinqia BTKLpp Ambon disusun berdasarkan data kine{a Kegiatan

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Data dimaksud diuraikan dalam
pengukuran kinefa kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran selama l(satu) tahm
anggaran, yainr tahun 2018. capaian Kinaja Kegiatan diperoleh melalui perhittrngan

p€rsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kine{a, baik input

maupun output, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja talrun ini dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinefa sampai dengan tahun ini
dergan target jangka menengah, analisis penyebab keberhasilan &egagalan atau

paningkaar/penurunan kinerja serta altemativ solusi yang telah dilalarkan, analisis atas

efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kine{a.

Tabel 3.1

Target dan Capaian Indikator Kinerja BTKLpp Kelas II Ambon 2015-2019
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Target dan Capaian Indikator Kine{a dan Realisasi Anggaran Tahun 20lg
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Masing-masing capaian indikator tahm 2018 dijelaskan sebagai berikut :

l. Persentose respon sinyal kewaspadaan dini (sKD), KLB dan bencana di witavah
layanan BTKLPP Ketas II Ambon Tahun 2018

Definisi operasional : Jumlah Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kuran g dai 24

Jam berdasarkan permintaan stakeholder dalam I Tahun

a. Target dan realisasi kinerja tahun 20lE :

Target Tahrur 201 8

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah :

l. Respon Cepat dan penanggulangan KLB di Kabupaten Maluku Tenggara

2. Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Wabah di Asmat

3. Sistim Kewaspadaan Dini KLB di Sorone

: 85 Persen

: 100 Persen

: 100/85 x 1,00Vo: ll7 .650/o

: 117.65W9:13.07



4.

5.

6.

Surveilans Faktor fusiko kejadian penyakit (Bencana Gempa Tsunami ) di palu
Pengambilan dan pemeriksaan Spc KLB di Kabupaten MTB
Kejadial Luar Biasa Rabies di Taniwel - Seram Bagian Barat

Crrafik 3. I

Persentase Capaian Kinda Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD)- KLB

Dan Bencana Tah un 20 I g
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Target Caparan persen

lPresentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana diwilayah
layanan BTKLpp Kelas Ambon

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
dengan 3 tahun sebelumny a 2015,2016, 2Ol7 dan tahun depan 2019

20t 8

Target capaian kinerja tahun 20lg sebanyak g5% dengan rencana sebanyak 6
kegiatan dan realisasi sebanyak 6 kegiatan sehingga capaian kinerja sebanyak 100%.
Adapwr capaian kinerja tahun 2015 sebanyak 100% du1 twget 20 kegiatan dan
realisasi sebanyak 20 kegiatan, pada tahun 2016 capaian kine{a sebanyak 95.65%
dari target 23 kegiatan dan realisasi sebanyak 22, padatahun 2017 capaian kine{a
sebanyak 100% dengan target sebanyak 24 kegiatan dan capaian sebanyak 24
kegiatan. Target komulatif dari tahun 20t5 sampai dangan tahun 2019 berjumlah
395/5 :79yo sedangakan realisasi capaian komulatif dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 sebanyak 395/4 : 9g:.5%o. Target tahun 2019 yang direncanakan
sebanyak 85%. Untuk lebih jelamya dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Grafik3.2
Tren Capaian Kinerja Jangka Menengah

lndikator persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini
(SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BTKLpp Kelas il

Ambon Tahun 2015 _ 2019
150
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50

0

2016 2017 2018

-4.-Target -e-Capaian --*-"persen

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi
yang telah dilakukan

' Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan lintas program internal antara lain
dukungan perencanaan administrasi dan keuangan yang lancar, ke{asama yang
kooperatif dengan instansi terkait.

' Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinery'a ini diperoleh karena tim dapat
mengatasi pennasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor
yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :. Dukungan logistik yang memadai

' Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi, sehingga informasi
dugaan bencana/pencemaran dapat direspon secara cepat
Adapun permasalahan yang ada dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ini adalah sebagai berikut :

' Banyak pihak yang terlibat menyebabkan informasi menjadi kurang akwat
(berbeda-beda) yang menyebabkan kesimpang siuran data

. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pertemuan jejaring kemitraan surveilans dalarn pelaksanaan SKD/KLB provinsi
Maluku dengan tujuan untuk meningkatkan jejaring dan kemitraan surveilens
dengan pemangku kepentingan di provinsi/Kab/Kota daram rangka pencegahan
dan pengendalian penyakit.
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Salah satu Tujuan kegiatan pertemuan jejaring kemiftaan ini juga adalah
memperkenalkan peran BTKLpp Kelas II Ambon dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit di Indonesia.

. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi
penghematan perjadin dengan mengurangi volume petugas dan lama kegiatan

d' Realisasi Anggaran yang tetah digunakan unfuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja persentase respon sinyal
kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKLpp Kelas II
Ambon Tahun 2018 sebesar Rp. 171s64700 (s3.g2 %) dari total
Rp.204.690.000 sisa realisasi anggaran yang ada disebabkan
penghematan penginapan dan tnansport.

2- Jumlah sertifikat hasir uji raboratorium dan karibrasi

Definisi operasional : Jumlah hasil pemeriksaan uji laboratorium dan kalibrasi dalam rangka
pengendalian faktor risiko lingkungan dan faktor risiko penyakit berpotensi wabah, penyakit
menular dalam kurun waktu satu tahun

Target dan rnealisasi kinerja tahun 20lg :

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah :

l. Hasil uji sampel Biologi sebanyak

2. Hasil uji sampel Kimia sebanyak

3. Hasil uji sampel Udara sebanyak

4. Hasil uji sampel Klinis

pagu anggar:ln

karena adanya

: 3000 Sampel

: 4889 Sampel

: 4889/3000 x 100o/o : 162.97%

: 162.970/o/9: 18. I I

: 1292 LHU

: 1034 LHU

: 223 LHU

:2340 LHU

LAKIP BTKLPP ,&?&a,



Grafik 3.3

Persentase capaian Kinerja Jumrah sertifikat hasil uji raboratorium
dan kalibrasi Tahun 20lg

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 20lg dengan3 tahun sebelumnya Z'l',2'l',ZOtiitantahun depan 2019

Target kinerja tahun 2018 sebanyak 3000 sampel, realisasi sampel sebanyak 4gg9 sampel
atau capaian kineda sebanyak 162.97 %. Adapun target kinerya tahun 2015 sebanyak 1600
sampel dan realisasi sebanyak 1550 sampel rnaka capaian kinerja sebanyak 97 .g7o/o,targef
tahun 2016 sebanyak 3300 sampel dan realisasi sebanyak 3000 sampel maka capaian
kinerja sebanyak g}'g}oh, target tahun2lrl sebanyak 3750 sampel dan realisasi sebanyak
3014 sampel maka capaian kinerja sebanyak 80.37yo. Target komulatif dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2018 be{urnlah 11650 sampel, sedangakan realisasi capaian
komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 20lg sebanyak 9gg9 sampel maka capaiankine{a komulatif dari tahun 2015 sampai tahun 201g tercap ai9gg9/11650 x 100%: 84.gg
%. Untuk lebih jelasnya dapar dilihat pada graf,k dibawah ini



Grafik. 3.4.
Tren Capaian Kinerja Jangka Menentah

Indikator Jumlah Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dan Kalibrasi BTKLpp
Kelas Ambon Tahun 2015 _ 2019

4000

3000

2000

10@

0

+Ta.get --a-Capaian r- persen

Sumber : Data primer, 2O1g

b' Analisis penyebab keberhas an rtsu peningkat'n kinerja serte dternativ sorusi yang
telah dilakukan

' Faktor capaian kine{a metebihi target disebabkan karena adanya kebijakan menerima
dan memeriksa sampel Klinis.

Penyelesaian hasil uji yang tepat waktu

Permintaan sampling dari stackeholder meningkat di triwulan IV

Untuk mencapai keberhasilan dalam hal capaian indikator kine{a ini masih terdapt
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

I . Faktor Intemal

. Belum terupgrade ISO 17025 : 201?

. Kuranglya sumber daya manusia

2. Faktor ekstemal

. Adanya permintaan pemaiksaan sampel yang meningkat pada triwulan IV
sehingga berpenganrh terftadap rencana target yang sudah ditetapkan

3 . Alternatif solusi yang telah dilakukan. Proses reakreditasi ISO fiA5 :2017
. Menerimamutasipegawai/pemindahan

. Pendidikan dan pelatihan Teknis terhadap pegawai taboratorium
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

LAKIP BTKJIP a,a7,a- 61



' untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, adanya

penghematan perjadin dikarenakan terjadinya fluktuasi harga transportasi ke

lokasi kegiatan.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggruraan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah sertifikat hasil uji
laboratorium dan kalibrasi BTKLPP Kelas II Ambon Tahun 2018 sebesar Rp.5g5.047.000

ea34%) dari total pagu anggaran Rp. 647.609.000,- Sisa realisasi anggaran yang ada
disebabkan karena adanya penghematan penginapan dan transport.

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan
lingkungan berbasis la boratorium

Definisi operasional : Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko
kesehatan yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan,
surveilans epidemiologi kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium
bidang surveilans dan karantina kesehatan periode satu tahun.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 20lg :

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah ;

l' survei cakupan POPM Filariasis di Kabupaten seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku
Tenggara dan kota Tual

2' Survei Epidemiologi Prevalensi Kecacingan terpadu pada Kabupaten Supiori, Kabupaten
sorong Selatan, Kabupaten tambrauw, Kabupaten Bovendigoul, Kabupaten Jayapura

3. survei cakupan PopM Filariasis di kabupaten Maruku Tengah

4. Survei penilaian filaria tas III di kabupaten Merauke

5' uji petik kualitas Air Bersih/Air Minum di kabupaten wondama, Maluku Tenggara Barat,
Maluku Tengah, Seram Bagran Barat, Buru selatan, kepulauan Aru, Maruku Tenggara,
Kabupatur Mimika, kabupaten Btru dan Merauke.

: 21 Rekomendasi

: 2l Rekomendasi

: 2lDl xl00Yo: l00o/o

: lAAo/o/9: I 1.1 I
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6. Uji Petik kualitas Airminum DAM di kota Ambon
7' Kajian pemantauan kualitas udara ambient di kabupaten Maluku

Kabupaten Buru.

8' Kajian rante dingin penyimpanan vAR di Kabupaten MTB, kabupaten SBB dan
kabupaten Maluku tengah

9' Kajian pengelolahan limba cair di Kabupaten Seram Bagian Barat.
l0' Kajian pengelolahan lirnba rumah sakit di kabupaten Nabire dan kabupaten Buru
1l ' Monitoring resistensi dan uji efikasi oAM Tahap I di MBD
12' Monitoring resistensi dan uji efikasi oAM Tahap 2 di MBD
13' Monitoringresistensi dan uji efikasi oAM Tahap 3 di MBD
14' Monitoring resistensi dan uji efikasi oAM Tahap 4 di MBD
15' Monitoring resistensi dan uji efikasi oAM Tahap 5 di MBD
16' Koordinasi persiapan uji efikasi oAM di kabupaten MBD
17 ' Pengambilan dan pengiriman sampel polio lingkungan sebanyak 4 kali di kota

Ambon

l8' Layanan informasi kewaspadaar dini analisis data laboratorium Triw*lan I sampai
dengan IV di Kota Ambon

19' KFR Lingkungan tambang tradisional Gunung Botak di Kabupaten Buru20. OTJ rante dingin di Jakarta

2I. Konsultasi teknis program di Jakarta

Tenggara Barat dan

LAKIP BTKLpp ,&?&p6



Grafik 3.5

Persentase Capaian Kinerja Jumlah rekomendasi surveilans
atau kajian faktor risiko.penyakit dan penyehatan lingk;;;

berbasis laboratorium fatrun ZOtS
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d' Membandingkan antara realisasi tjnerjl serta capaian_ kinerja tahun 20lg dengan3 tahun sebetumnya 2015, ZOrc,foil aan t"nun O.pI"JOfq
Target kine{a tahun 2018 sebanyak 2l rekomendasi, realisasi sebanyak 2l rekornendasi
atau capaian kineq'a sebanyak 100 %- Adapun target kinerja tahun 2015 sebanyak 30rekomendasi dan realisasi sebanyak 29 rekomendasi maka capaian kinerja sebanyak96'66yo' target tahun 2016 sebanyak 40 rekomendasi dan realisasi sebanyak 4lrekomendasi maka capaian kinerja sebanyak 102,5o/o, target tahun 2017 sebanyak 33rekomendasi dan realisasi sebanyak 32 rekomendasi maka capaian kinerja sebanyak96'97yo' Target komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 20rg berjumrah r24rekomendasi' sedangakan realisasi capuankomulatif dari tahmr 2015 sampai dengan tahun2018 sebanyak 123 rekomendasi maka capaian kinerja komulatif dari tahun 2015 sarnpaitahun 2018 tercapai 1231124 x l00Yo: 86.61 %o, Targetcapaian untuk tah*n 2019 sebanyak2l rekomendasi. Untuk rebih jerasnya dapat dilihat pada g,afik dibawah ini
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Grafik.3.6
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Jumlah Rekomendasi Surveilans atau Kajian Faktor
Risiko Penyakit dan penyehatan Lingkungan Berbasis

Laboratorium BTKLpp Kelas il Rmbon-fanun 2015 _ 2019

97 1o3 s7 1oo

2018

'+-Target .*-Capaian ***persen

20t7

*i#'H"T".*"labkeberhasi|anataupeningkatankinerjaffisiyang

Keberhasilan dalam hal capaian indicator kineqa ini diperoleh karena tim dapat
mengatasi permasalahan yang dmbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang
menunjang keberhasiran pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

' selaru ada kefasama tim yang baik dalam peraksanaan kegiatan

' Jejaring dan ke{asama dengan lintas program mauptrn sektor terkait dapat berjalan
dengan baik

. Adanya dukungan logistik dan penganggaran yang memadai

' Tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat peraksan&m kegiatan.

Permasalahan yang ada dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini
adalah sebagai berikut :

' Informasi dari wilayah layanan KLB terrambat sehingga seringkari tidak
dapat menemukan kasus atiau sumber penyakit KLB

' Banyak pihak yang terlibat menyebabkan informasi menjadi kurang akurat
(berbeda-beda) yang menyebabkan kesimpang_siuran data.

LAKIP BTKI"P ,&?&al
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Solusi yang diambit adatah ; Penyampaian Informasi dan komunikasi dengan stackholder

pada kabupaten/kota dan Puskesmas. Koordinasi dengan pihak terkait dan pertemuan jejaring

padawilayah keqa BTKLpp Kelas II Ambon

. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi

penghematan pe{adin dengan mengurangi volume petugas dan lama kegiatan

f' Realisasi Anggaran yang tetah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggunaan anggaftm untuk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah rekomendasi surveilans

atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium di

wilayah lavanan BTKLPP Kelas II Ambon Tahun 2018 sebesar Rp.2.1g4.527.350 (93.90%)

dari total pagu anggaran Rp. 2.337 .022.000 Sisa realisasi anggaran yang ada disebabkan

karena adanya penghematan pengmapan dan tansport.

4- Jumlah reknorogi repat Guna Bidang p2p yang dihasilkan

Definisi operasional : Jumlah Teknologi Tepat Guna (prototyp e) yang dihasilkan periode
satu tahun.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2O1g :

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapat adalah :

l ' satu unit TTG Pengorahan air minum di Kabupaten Asmat provinsi papua

2. Satu unit Prototype pengolahan air minum

: 2 Unit TTG

: 2 Unir TTG

: 2/2xI00To: L00 %

: IOU/o/9 :1l.ll%o
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Grafik 3.7

Persentase capaian Kinerja Jumtah Teknorogi Tepat G*na yang dihasilkan
Tahun 201 g

Membandingkan altara realisasi kinerja,serta capaian kinerja tahun 20lg dengan 3tahun sebelumnya 20lS,20l6,ZSti iotahun depan 20fi

Target kinerja tahun 2018 sebanyak 2 rJnit TTG, realisasi sebanyak 2 unit TTG atau
capaian kinerja sebanyak lo0 %' Adapun target kinerja tahun 2015 sebanyak 2 unit TTG
dan realisasi sebanyak 0 unit TTG maka capaian kinerja sebanyak o.vyo,target tahur 2016
sebanyak 3 unit TTG dan realisasi sebanyak 0 unit TTG maka capaian kinerja sebanyak 0.0
7q target tah'n 2017 sebanyak 3 unit TTG dan rearisasi sebanyak 3 unit TTG maka capaian
kinerja sebanyak 100%' Target komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 201g
berjumlah l0 unit TTG' sedangakan realisasi capaian kornuratif dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018 sebanyak 5 unit TTG maka capaian kinerja komulatif dari tahun 2015
sampai tahun 2018 tercapai 5/10 x 100%io = 50.0 yo. Target capaian untuk tahun 2019
sebanyak 2 unit TTG' untuk lebih jelasnya dapat d'ihat pada grafik dibawah ini
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Grafik. 3. 8
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna Bidang p2p yang
Dihasilkan BTKLpp Kelas Ambon Tahun 2015 _ 2019

r20
100

80

60

40

20

0r
2015 2076 2017 2018 2019

-+Target 2 3 3 2 2
..+Capaian 0 0 3 2 0
*&.-Persen 0 0 100 100 0

Analisis penyebab keberhas an atau p€ningkatan kinerja s€rta arternativ sorusi yang
telah dilakukan

' Faktor keq-asama sinergis dan baik dengan lintas program intemal antara lain dukungan
perencanaan administrasi dan keungan yang lancar, ke{asama yang kooperatif dengan
instansi terkait.

Untuk mencapai keberhasiran dalarn hal capaian indikator kinefa ini masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

I . Faktor Intemal

o surnber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas
maupun kulitas.

2. Faktor eksternal

o Kerjasama lintas sekloral terus menerus ditingkatkan

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan
o Melalnrkan peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan rnagang danpelatihan terkait TTG di Jakarta, SuraLaya dan BTKL lain4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber diya
. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi

penghematan pe{adin dengan mengurangi volume petugas dan lama kegiatan



Realisasi Anggaran yang terah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah TeknologiTepat
Guna yang dihasilkan di wilayah layanan BTKLpp Kelas II Ambon Tahun 20lg sebesar

Rp 131,451'500.00 (97j7%) dari total pagu anggaran Rp. 135,280,000.00 Sisa realisasi
anggaran yang ada disebabkan adanya perbedaan harga pasar dengan RAB.

Jumlah Rekomendasi surve ans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan
lingkungan berbasis laboratorium pengendarian penyakit turar vector dan zoonotik

Definisi operasional : Jumrah rekomendasi hasil kajian suveilans atau kajian faktor risiko
kesehatan yang berbasis laboratori'm baik anarisis dampak kesehatan lingkrurgan,
surveilans epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali muhr laboratorium
bidang pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik dalarn satu tahun.
Membandingkan antara target dan rralisasi kinerja lahun 201E:

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah :

: 26 Rekomendasi

: 26 Rekomendasi

: 26/26 x 100%o = lO0 o/o

: looo/ot9 : | | .l l?6

I . Mapping pemetaan luas wilayah reseptifitas mararia di Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Mapping pemetaan luas wilayah reseptifitas malaria di kabupaten Maluku Tengah
3. Mapping pemetaan luas wilayah resptifitas malaria di kabupaten papua Barat
4. Mapping pemetaan luas wilayah reseptifitas malaria di kabupatan papua

5. Pemetaan luas wilayah reseptifitas malaria di kabupaten Seram Bagian Barat
6. Pemetaan luas wilayah reseptifitas malaria di kabupaten Maluku Tengah
T Pemetaan luas wirayah reseptifitas mararia di Kabupaten Manokwari Selatan
8. Pemetaan luas wilayah reseptifitas malaria di Kabupaten Biak

Survei perilaku Vektor DBD di Kabupator Buru Selatan

Surveilans kesehatan pada situasi khusus di Kabupaten Maluku Tengah

Survei perilaku vektor DBD di Kabupaten Biak

Perternuan Surveilans Arbovirosis berbasis laboratorium di Kota Ambon
Pertemuan jejaring kemitraan Surveilans KLB di Kota Ambon
PE Penyakit Leptospirosis di RSUD Dr.M.Haulussy Ambon

LAKIP BTKLPP *,at*,srr



15. PE Penyakit trptospirosis di Kabupaten Maluku Tenggara

16. PE Penyakit rabies di Kabupaten Seram Bagian Barat

17. Peningkatan Kapasitas tenaga entomolog di Surabaya

| 8. Peningkatan kapasitas tenaga Entomolog di yokyakarta

19. Pengambilan sampel serotipe DBD di RSUD Dr M Haulussy Ambon
20. Konsultasi Teknis program di Jakana

21. Mapping PKMF di Kabupat€n Seram Bagian Barat

22. Mapping PKMF di Kabupaten Jayapura

23. Mapping PKMF di Kota Sorong

24. Evaluasi PKMF di Kabupaten Seram Bagian Barat

25. Evaluasi PKMF di Kabupaten Jayapura

26. Evaluasi PKMF di Kota Sorone

Grafik 3.9

Persentase Capaian Kine{a Jumlah Rekomendasi atau kajian

faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium

pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik Tahun 20lg

a' Membandingkan antara rearisali riinerja serta capaian kinerj. tahun 20rg dengan 3tahun sebelumnya 2015,2O16,,2017 dan tahun depan 2019

Target kine{a tahun 2018 sebanyak 26 rekomendasi, realisasi sebanyak 26 rekomendasi
atau capaian kine{a sebanyak 100 %. Adapun target kinefa tahun 2015 sebanyak 15

rekomendasi dan realisasi sebanyak 15 rekomendasi maka capaian kinerja sebanyak
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100.0%, target tahun 2016 sebanyak lg rekomendasi dan realisasi sebanyak tg
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rekomendasi maka capaian kinerja sebanyak 100.0 %, target tahur 2017 sebanyak 2l
rekomendasi dan realisasi sebanyak 2l rekomendasi maka capaian kinerja sebanyak 100%.
Target komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 20lg berjumlah g0 rekomendasi,
sedangakan realisasi capaian komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 201g
sebanyak 80 rekomendasi, maka capaian kineg'a komulatif dari tahun 2015 sampai tahun
2018 tercapai 80/s0 x fia%o: 100.0 o/o. Target capaian untuk tahun 2019 sebanyak 26
rekomendasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Jangka Menengah

lndikator Jumrah rekomendasi ,uru"irrn, atau kajian fakor resikopenyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium
pengendarian penyakit turar vektor dan zoonotik BTKLpp Keras rl

Ambon Tahun 2OIS _2079

20L7

18

1.8

1.00

27

27

100

;6

0

0

" lffilli"Tf#l"o keberhasilan at.u peningkatan kinerja serra artern"o" ,",rr, r""*

' Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan lintas program intemal antara lain dukurgan
perencan{un adminishasi dan ke,an gan yanglancar, kerjasarna yang kooperatif denganinstansi terkait.

' Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinefa ini diperoleh karena tim dapat
mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang
menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kineda antara lain :
Dukungan logistik yang memadai

Kemudahan dan kecepatan daram mengakses informasi, sehingga informasi dugaan
bencana/pencemaran dapat direspon secara cepat
Ad4un permasalahan yang ada dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah iniadalah sebagai berikut .

I

t
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' Banyak pihak yang terlibat menyebabkan informasi menjadi kurang akurat (berbeda-
beda) yang menyebabkan kesimpang siuran data

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pertemuan jejaring kemitraan surveilans dalam pelaksanaan SKD/KLB provinsi Maluku
dengan tujuan unhrk meningkatkan jejaring dan kemitraan surveilens dengan pemangku
kepentingan di Provinsi/KabKokdalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
salah satu Tujuan kegiatan pertemuan jejaring kemitraan ini juga adalah
memperkenalkan peran BTKLPP Kelas II Ambon dalam pencegahan dan pengendalian
penyakit di Indonesia.

Analisis atas efisiensi penggrrnaan sumber daya

untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi
penghematan pe{adin dengan meng'rangi volume petugas dan lama kegiatan

Realisasi Anggaran yang telah digunakan unfuk mewujudkan kinerja organisasisesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggunaan anggaran unnrk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi surveilans
atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan linglangan berbasis laboratoritrm
pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik di wilayah layanan BTKLpp Kelas II
Ambon Tah*n 2018 sebesar Rp.702.77r.000 (90.s5%) dari total pagu anggaran Rp.
773'549'0a0 sisa realisasi anggaran yang ada disebabkan karena adanya penghematan
penginapan dan transport.

6' Jumlah Rekomendasi surveilans atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatanlingkungan berbasis laboratoriu. p.ogeodarian penyakit menura" t"ngsun!

Definisi operasional : Jumlah rekomendasi hasil kegiatan suveilans atau kajian faktor risiko
kesehatan yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan,
surveilans epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium
bidang pengendalian penyakit menurar rangsung dararn satu tahun.
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 20lg :

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

: 2 Rekomendasi

: 2 Rekomendasi

: 2/2 x L00o/o: 100 %

: l00o/o/9:1l.ll%



Realisasi yang dicapai adalah :

l' Diseminasi Informasi Hasil DD Penyakit TB di pondok pesantren Kabupaten Maluku
Tengah' Kegiatan ini meliputi koordinasi persiapan DD/KFR penyakit TB dan deteksi
dini Penyakit di di Kabupaten Maluku Tengah

2' Diseminasi Informasi DD Penyakit TB di Lapas Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kegiatan ini meliputi koordinasi persiapan DD/KFR penyakit TB dan deteksi dini
penyakit TB di Kabupaten Seram Bagran Barat. Desiminasi Informasi Hasil
surveilkajian di Kota Ambon dan Pertemuan Advokasi program BTKLpp di Banjar
Baru.

Grafik 3.1 I

Persentase capaian Kinerja Jumrah Rekomendasi surveilans atau kajian
faktor risiko penyakit dan penyehatan linglaurgan berbasis laboratorium

a' Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 201g dengan
3 tahun sebelumnya 2015, 2016,2017 dan tahun depan 2019

Target kinerja tahun 2018 sebanyak 2 rekomendasi, realisasi sebanyak 2 rekomendasi atau
capaian kinerja sebanyak 100 %. Adaptur target kinerja tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi
dan realisasi sebanyak 2 rekomendasi maka capaian kine{a sebanyak 100.0yo, target tahun2076 sebanyak 3 rekomendasi dan realisasi sebanyak 3 rekomendasi maka caparan kinda
sebanyak 100'0 yo' target tahun 2017 sebanyak 3 rekornendasi dan realisasi sebanyak 2rekomendasi maka capaian kine{a sebanyak 66.6oh. Target komulatif dari tahun 2015
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sampai dengan tahun 20lg berjunlah l0 rekomendasi, sedangakan realisasi capaian
komulafif dari tahm 2015 sampai dengan tahun 20lg sebanyak 9 rekomendasi, maka
capaian kinerja komulatif dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tercapai 9/r0 x l00vo- 90.0
oh' Targa capaian unnrk tahun 2019 sebanyak 2 rekomendasi. Untr* lebih jelasnya dapat
dilihat pada grafik dibawah ini

Tabel 3.12
Tren Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Jumlah Rekomendasi Surveilans Atau Kajian Faktor Resiko
Penyakit Dan penyehatan Lingkungan Berbasis Laboratorium

Pengendalian penyakit Menular Lan8sunt BTKLpp Kelas Ambon Tahun
2015 _ 2019

100
a0
50
40
20
0

+Target
2015

2

2076

3

2018

2

2079

2
{-Capaian 2 3 2 2 0
'*-'Persen 100 100 66.67 100 0

b' Analisis penyebab keberhasiran atau peningkatan kinerja serta srternativ sorusi yang
telah dilakuken

' Faktor ke{asama sinergis dan baik dengan rintas program internal antara tain duktmgan
perencaraan administrasi dan keuangan yang rancar, kerjasamE yang kooperatif dengan
instansi terkait.

' Keberhasiran dalam hal capaian indikator kine{a ini diperoreh karena tim dapar
mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang
menunjang keberhasilan pencapaian pemyataan kinerja antara lain :

. Drkungan logistik yang memadai

' Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi, sehingga informasi dugaan
bencana/pencemaran dapat direspon secara cepat

Adapun permasalahan yang ada dan tindakan yang dirakukan untuk mengarasi masarah ini
adalah sebagai berikut :

' Banyak pihak yang terribat menyebabkan informasi menjadi kurang akurat (be6eda-
beda) yang menyebabkan kesimpang siuran dda

LAKIP BTI/J.PP *t-z*.at
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. Alternatif solusi yang telah dilakukan
Pertemuan jejaring kemitraan surveilans dalam pelaksanaan SKD/KLB provinsi Maluku
dengan tujuan untuk meningkatkan jejaring dan kemitraan surveilens dengan pemangku
kepentingan di Provinsi/Kab/Kota dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
salah satu Tujuan kegiatan pertemuan jejaring kemitraan ini juga adalah
memperkenalkan peran BTKLPP Kelas II Ambon dalam pencegahan dan pengendalian
penyakit di Indonesia.

. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi
penghematan pe{adin dengan mengurangi vorume petugas dan lama kegiatan

c' Realisasi Anggaran yang telah digunakan unfuk mewujudkan kinerja organisasisesuai dengan dokumen perjanjian [inerja 
------- ^r

Penggunaan anggaftm untuk pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi surveilans
atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium
pengendalian penyakit menular langsung di wilayah layanan BTKLpp Kelas II AmbonTahur 20r8 sebesar Rp.64.4g0.000 (g5.97%) dar- total pagu anggaran Rp.74,999,000.00
sisa realisasi anggaran yang ada disebabkan karena adanya penghematan penginapan dantransport.

7' Jumrah Dokumen dukungan manajemen dan fugas teknis lainnya.
Definisi operasionar : Jumrah dokunen duktrngan manajemen pada program pencegahan
dan pengendalian penyakit sebanyak I I jenis dokumen iaJftaralain RKAKL/DIPA, Laptah,Laporan Keuangan, raporan BMN, LAKIP, profil, proposar pNBp, dokumen kepegawaiane-monev DJA, e monev BA'ENAS, LEB daram periode satu tahun.
Membandingkan antara target dan rearisasi kinerja tahun 20rg :

Target Tahun 20lg

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah :

l. RKAKL/DIpAawal/revisi sebanyak
2. Laporan Tahunan sebanvak

: 40 Rekomendasi

: 40 Rekomendasi

: 40/4A x ft|%o: lA0 yo

: l0OVo/9: l l.l t

LAKIPBTKIPP ,&?&,.af
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Laporan Keuangan sebanyak

Laporan BMN sebanyak

Laporan Kiner.la (LAKIP) sebanyak

Profil sebanyak

Dokumen Kepegawaian sebanyak

Monev DJA sebanyak

Emonev BAPENAS sebnyak

Laporan Eksekutif Bulanan sebanvak

: 2 dokumen

: 2 dokumen

: I dokumen

: I dokumen

: 3 dokumen

: 12 dokumen

: 4 dokumen

: 12 dokumen

Grafik 3.13

Persentase capaian Kinerja Junrrah Dokumen dukungan manajemen

a' Membandingkan antara realisasi kinerja_serta capaian kinerja tahun 20lg dengan 3tahun sebelumny a 2015, Z0l 6, 2An dan tahun O"Oi" iOD
Target kinerja tahun 2018 sebanyak 40 Dokumen, realisasi sebanyak 40 dokumen auau
capaian kinerja sebanyak 100 %. Adapun target kinerja tahtrn 2015 sebanyak 30 dokumen
dan realisasi sebanyak 27 dokumen maka capaian kine{a sebanyak g0.oo;, target tahun
2016 sebanyak 35 dokunen dan realisasi sebanyak 32 dokumen maka capaian kinerja
sebanyak 91'42yo' target tahun 2017 sebanyak 37 dokumen dan realisasi sebanyak 35
dokumen maka capaian kine{a sebanyak 94.Sg%.Target komulatif dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018 berjumlah 142 dokumen, sedangakan realisasi capaian komulatif daritahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 134 dokumen, maka capaian kinega
komulatif dari tahun 2015 sampai tahun 201g tercapai 134/142 x 100yo : gg.ygyo.Target

Tahun 2018
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caparan untuk tahm 20rg sebanyak 40 dokumen. Untuk rebih jelasnya dapat dilihat pada
grafik dibawah ini

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya BTKLpp Kelas Ambon Tahun 2015 _ 2O1a

100
80
60
40
20
0 \

2015 20I6 2077 2018 2019
-+Target 30 35 37 40 40
{-Capaian 21 35 40 0
- {".- Persen 90 97.4 94.59 100 0

Analisis penyebab keberhas an atau peningkatan kinerja serta arternativ sorusi yangtelah dilakukan

' Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan rintas program intemar antara lain duk'ngan
perencanaan administrasi dan ke'angan yang lancar, ke{asama yang kooperatif dengan
instansi terkait.

' Untuk mencapai keberhasilan daram hal capaian indikator kine{a ini masih terdaDat
beberapa permasalahan yang dihadapi anara lain :

l . Faktor Intemal

Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas
maupu kulitas.

2. Faktor ekstemal

Ke{asama lintas sektoral terus menerus ditingkatkan
3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Melakukan peningkatan kapasiras pegawai melarui kegiatan magang dan pelatrhan rerkait
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi
penglematan pe{adin dengan mengurangi volume petugas dan lama kegiatan

c' 
le{u:a.si Anqgaran yang terah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasisesuai dengan dokumen perjanjian kinerja



8.

Penggunaan anggaftn untuk pelaksanaan indikator kureda Jumlah dokumen
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di wilayah layanan BTKLpp Kelas II
Ambon Tahun 2018 sebesar Rp.7.r63.771.5gg.- (g7.g2 %) dan totar pagu anggaran
Rp'7'315'631'000 sisa realisasi anggamn yang ada disebabkan adanya perbedaan harga
pasar dengan RAB.

Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang p2p.

Definisi Operasional : Jumlah jenis peningkatan kapasitas
SDM BTKLpp dalam kurun waktu satu tahun.
Target dan realisasi kinerja tahun 201g :

Target Tahun 2018

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

Realisasi yang dicapai adalah:

Tabel3.2.

Peningkatan SDM pendidikan dan pelatihan Tahun 20lg

LOKASI

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Surabaya

Jakarla

bidang P2P yang diikuti oleh

13 Pelatihan

10 Pelatihan

: @l$xtao%o=76.s2%

: 76.92Yor9 = E.55

JENIS PELATIHAN

P"oingku

contoh untuk parameter mikrobiologi

a"ningku,

Penigkatan

Pelatihan t"k

Verifikasi/Fat

UVE/VS berbasis kompetensi

Paringkatan K

Pelatihan feLn-togi Tedtcuna

LAKIP BTKIpp ,&?...af
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Grafik 3. t 5

Persentase capaian Kinerja Jumlah peningkatan Kapasitas sDM bidan gpzp

Membandingkan antara realisasi kinerja,serta .uuu,u, kinerja tahun 20lg dengan 3tahun sebelumnya 2015, 2016,20t7 Oun tufrun depan 2019

Target kinerja tahun 2018 sebanyak 40 13 Dokumen, realisasi sebanyak 1l Jenis atau
capaian kinerja sebanyak 84'6 %. Adapun tilget kinerja tahun 20r5 sebanyak 12 jenis danrealisasi sebanyak l0 jenis maka capaian kinerja sebanyak g3.33vo, target tahun 2016
sebanyak 14 jenis dan realisasi sebanyak 12 jenis maka capaian kinerja sebanyak g5.0lzo,
target tahun 2017 sebanyak 17 jenis dan realisasi sebanyak 17 jenis maka capaian kine{asebanyak 100%' Target komulatif dari tatrun 2015 sampai dengan tahun 20rg berjunrrah 56jenis' sedangakan realisasi capaian komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 20lgsebanyak 50 jenis' maka capaian kinerja komulatif dari tahun 2015 sampai tahun 20lgtercapai 50/56 x 100 : 89'28Yo. Targetcapaian untuk tahun 20r9 sebanyak 14 jenis. Unnrklebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini

LAKIPBTK.Lpp *t_l&efi



Grafik 3.15
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Biding p2p BTKLpp Kelas
Ambon Tahun 2015 - 2019
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keberhssitan atau peningkatan kinerja sertl atrernativ sotusi yang

' Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan lintas program intemal antara lain dukungan
perencanaan administrasi dan keuangan yang lancar, ke4jasama yang kooperatif dengan
instansi terkait.

Untuk mencapai kebertasiran daram hat capaian indikator kinet'a uri masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

l. Faktor Intemal

' Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas
maupun kualitas.

' Melakukan revisi kegiatan pemeriksaan kimia makanan dengan konsultasi ke
KAN

Faktor eksternal

. Kerjasama lintas sektoral ferus menems ditingkatkan
Altematif solusi yang telah dilakukan

. Melalarkan peningkatan kapasitas pegawai
pelatihan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya

penghematan perjadin dikarenakan tdadinya
lokasi kegiatan.

2018

melalui kegiatan magang dan

anggaran kegiatan, adanya

fluktuasi harga tran sportasi ke

53.8

3.
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Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja

Penggunaan a.ggz'an untuk peraksanaan indikator kinerja Jumlah peningkatan

kapasitas SDM bidang P2P di wirayah layanan BTKLpp Kelas II Ambon Tahun 2018
sebesar Rp. 207,872,500.00 (95.73%) dari total pagu anggaran Rp. 217,150,000.00 sisa
realisasi anggaran yang ada disebabkan karena adanya penghematan penginapan dan
transport.

9. Junlah Pengadaan sarana prasarana

Definisi operasional : Jumlah pengadaan tanah, gedung, arat kesehatan, fasiritas penunjang
perkartoran, kendarahan dalam satu tahun.

Membandingkan antara tatget drn realisasi kinerja tahun 20lg :

Target Tahun 201 8

Realisasi

Capaian

Capaian Rata-rata

:I04Rekomendasi

: 106 Rekomendasi

: 106/104 x 100o/o: 101.92 yo

: 101 .92Vol9 = 11.32

Realisasi yang dicapai adalah .

A. Pengadaan alat pengolah data dan Informasi : Jumlah 12 UniJ1. PC Portable : Jumlah 3 Unit2. Camera CCTV : lumlah I Unit3. printer 
: Jumlah 4 urut4. Laqtop : Jumlah I Unit5. Infocus : Jumlah 1 Unit6. Camera Digita.l : Jurnlah I Unit7. LED Display : Jumlah I Unit

B. Fasilitas Perkantoran : Jumlah 42 UnitI Meja Rapat : Jumlah 19 Unit2. Kursi Besi : .Iumlah 15 Unit3. Kursi Staf : Jumlah 2 Unit4. Meja Ke{a Staf : Jumlah Z Unit5. AC Split % PK : Jumlah 7 Unit6. Kursi Sofa : Jumlah 2 Unit
C. Alat Laborgtorium Mikrobiologi : Jumlah 3 Unitl. Waterbath : Jumlah t Buah2. Ctomachblender :Jumlah I Buah
_ 3. Thermohygrometer :Jumlah I tsuah
D, Alat Laboratorium Surveilans : Jumlah 9 UnitL Water Purification : Jumlah I Buah2. CO2 Incubator :Jumlah I Buah3. Thermohygrometer :Jumlah 2 Buah



4. Anemometter : Jumlah 4 Buah5. Turbidimeter 
: Jumlah I Buah

Reagensia Vektor : Jumlah 4 Buahl. Phospate Buffered Saline l00ml : Jumlah 2 Buah2. Ab Tes Mataria epCR I Kit 50 Tes : Jurnlah t Buah3. Exgene Clinic SV 100 Tes : Jumlah I Buah
Reagen Laboratorium Biomolekuler : Jumlah I I BuahI Ab Tes DEN 4 qpCR III Kit : Jumlah 3 Buah2. Exiprep DX Viral DNA.TRNA Extraction Kit : tumtJ 2 Buah3. PBS (Phospate Buffer Saine) 0.2 ml pCR Tube for real time 2 Buah4. 

-PCR 
Plate sealing material film for realtime nCn pfate SOxZOmm 2 Buah

Bahan Kimia IPAL . .tnmtoh ,, r>..-L

H.
I

J-

K.
L.

l. Bakteri Anaerob
2. Bakteri Aerob
3. Bakteri Kimia (ACID)
4. Bahan Kimia (KOSTX)
5. Bahan Kimia (pOLLyMER)
6. Bahan Kimia (pAC)
7. Bahan Kimia (Desinfektan)
8. Filtrasi
9. Housing Filter
10. Timer Otomatis
l l. Dinamo
12. Swits
Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pembangunan Labortatorium BSL 2
Pemasangan Paving Block
Interior Ruangan Pelayanan Teknis
Pagar Pernbatas Jalan
TOTAL

l Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah
: Jumlah

24 Buah
5 Buah
5 Buah
I Buah
I Buah
I Buah
2 Buah
2 Buah
I Buah
1 Buah
I Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
I Unit
I Unit
l Unit
I Unit

106 Unit

crafik 3.17

Persentase Capaian Kine{a Jumtah pengadaan Sarana prasamna
Tahun 2018

106
105
104
103
102
101
100
99



Membandingkan atrtara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 20lg dengan 3
tahun sebelumnya 2015,2016,2O17 dan tahun depan 2019

Target kinerja tahun 2018 sebanyak 104 jenis, realisasi sebanyak 106 Jenis atau capaian

kine{a sebanyak 101.92 o/o. Adapun target kine{a tahun 2015 sebanyak 91 jenis dan

realisasi sebanyak 90 jenis maka capaian kinerja sebanyak gg.govo, target tahun 2016

sebanyak 93 jenis dan realisasi sebanyak 94 jenis maka capaian kinerja sebanyak 10r -0g7o,

target tahun 2017 sebanyak 95 jenis dan realisasi sebanyak 165 jenis maka capaian kinoja

sebanyak 173.7yo. TNBet komulatif dari tahur 2015 sampai dengan tahun 20lg berjumlah

383 jaris, sedangakan realisasi capaian kom'latif dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2018 sebanyak 455 jenis, maka capaian kineia kom'latif dari tahun 2015 sampai tahm

2018 tercapai 455/383 x lOO : 118.79yo. Target capaian urtuk tahun 2019 sebanyak lO4

jenis. Unnrk lebih jelasnya dapar dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik . 3.18
Capaian Kinerja Jangka Menengah

Indikator Pengadaan Sarana prasarana BTKLpp Kelas ll Ambon
Tahun 2015 - 2019
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b. Analisis penyebab keberhasiran atau peningkatan kinerja scrtN arternativ sorusi yang
telah dilakukan

' Faktor kerjasama sinergis dan baik dengan lintas program internal antara lain dukungan
perencaftran administrasi dan keuangan yang lancar, ke{asama yang kooperatif dorgan
instansi terkait.



untuk mencryai keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Faktor Internal

Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik
maupun kulitas.

2. Faktor eksternal

Kerjasama lintas sektoral terus menen$ ditingkatkan
3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan BIMTEK pengadaan Barang
dan Jasa pemenntah

4. Untuk efisiensi

melibatkan pihak

barang danjasa.

ini masih terdapat

dari segi kuantitas

penggunium sumber daya anggaran kegiatan, dikarenakan
ketiga (Rekanan) dalam penawaran harga pekerjaan/pengadaan

c' Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuaidengan dokumen perjanjian tinJrja -*" -.

Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kineqa Jurnlah pengadaan sarana

prasarana di wilayah layanan BTKLPP Kelas II Ambon Tahun 20lg sebesar Rp.
4'129'975'500 (98'80) dari total pagu anggaran Rp. 4.180.2n.000 Sisa realisasi anggaran

yang ada disebabkan karena adanya penawaftrn harga pekerj aan/pengadaan barang danjasa.

B. SUMBER DAYA

I. Sumber Daya Manusia

sumber Daya Manusia'/Ketenagaan BTKL-PPAmbon tahun 2017 sebanyak 64 onngterdiri
dari PNS 49 orang ( tenaga administrasi 14 orang dan tenaga teknik 34 orang) dan non pNS

(tenaga honor) 15 orang, yang terbagi daram bidang tugas pokok dan funssi
sebagai berikut :

LAKIP BTKLpp ,&?.a,.u,



Grafik.3.l9

Distribusi sDM/KetenagaanBTKL pp Kelas II Ambon
Berdasarkan bidang tugas pokok dan firngsi rahun 20rg dan 20r7
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Sumber : Daftar urut kepangkatan keadaan Januari 201g

Ketenagaan BTKL PP Kelas II Ambon untuk tahun 2018 berjumlah 49 onngpegawai kurang
I orang dari tahun sebelumnya, disebabkan I orang pegawai mutasi pada sub bagian tata
usaha dan penambahan 1 orang pegawai pindahan dari RSUD Dr M Haulussy provinsi
Maluku' Jutrilah PNS tahun 2018 sebanyak 49 orang ditambah dengan tenaga honor
sebanyak 15 orang' Distribusi Pegawai BTKLPP Kelas II Ambon menurut Status pegawai
Tahun 2018 dan 2017 Seperri pada grafik.3.Z}dibawah ini

Grafik 3.20

Distribusi Pegawai BTKLpp Kelas II Ambon menurut

Status pegawai Tahun 20lg dan20l7
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Sumber : Daftar urut kepangkatan keadaan Januari 2019

Perubahan pangkat golongan pegawai di tahun 20lg disebabkan pengawai mengalami
kenaikan pangkat' Jumlah pangkat golongan terbanyak tahun 2017 adalah golongan IIVa
sebanyak 20 orang mencapai 4l%lebih dari tahun sebelumnya mencapai 360/o danjumlah
pangkat golongan IV sebanyak 1 orang.

Grafik 3.21

unhrk kalsifikasi pegawai menurut pangkat gorongan Tahun 20rg dan2017
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Sumber : Daftar urut kepangkatan keadaan Januari 2019

Ctrafik.3.22

Kalsifikasi pegawai menurut Jabatan tahtur 20lg dan2017

Eselon lV Fungsional Fungsional
Umum Tertentu
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Sumber: Daftar urut kepangkatan keadaan Januari 2019
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Grafik diatas memrnjukkan bahwa junrlah pejabat stukturar 4 orangterdiri dari pejaba
struktural eselon III I orang dan eselon IV 3 orang. Jabatan fungsional umum lebih banyak
38 orang mencapai 77 'syo dari jabatan frrngsional mencapai l4.z%disebabkan sebagian
besar pegawai teknik beluln mengikuti pelatihan jabatan firngsional sesuai keahlian masing-
masing' Menurut pendidikan lebih banyak 27 orangberpendidikan sl atau mencapai 55olo
dan lebih sedikit 4 orang berpendidikan Dr dan sLTA/SMAK mancapai 4o/o.

Grafik 3.23

Dstribusi pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Keramin

2017

I taki-Laki tr perempuan

Sumber : Daftar urut kepangkatan keadaan Januari 2019

Dari Garfik diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin lakilaki
lebih banyak yaitu 29 orang atau mencap ai 59,liloh sedangkan perempuan sebanyak 20
orang ahu mencapai 40'82o/o di tahun 2018 dan rnasih sama dengan tahun sebelumnya.
Jumlah laki-laki ditahun 2018 kurang I orang karena mutasi ke Bagian Keuangan D*jen
P2P Kemenkes namun diganti dengan I orang pegawai laki-laki mutasi masuk dari RSUD
Dr' M' Haulussy Ambon Provinsi Maluku, sehingga jumrah laki-laki tetap 2gorang atau
59.18% Tahun 201g.

2. Sumber Daya Anggaran

Peranan sumber daya anggaran merupak an alat unnrk membantu manajemen dalam

pelaksanaan, fungsi perencm&m, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. untuk meningkatkan pelaksanaan kinefa
dan mendukung TUPOKSI BTKLPP Kelas II Ambon diperlukan sumber daya anggaran

an perbandingan antara
LAKIPBTKLpp ,&?&.a,
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