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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, telah diatur bagaimana proses perencanaan baik untuk 

pembangunan jangka panjang (RPJP), menengah (RPJM/Renstra) dan tahunan 

(RKP/Renja). Dimana dokumen tersebut disusun dengan pendekatan, teknokratis, 

partisipaf, politis, Top down dan Bottom up dengan memperhatikan juga sinergitas 

antara dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan berdimensi waktu (jangka 

panjang, menengah dan tahunan), maupun antar pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Sehinggga proses pembangunan lebih terstruktur, komprehensif 

melibatkan semua sektor dan diharapkan mampu mendongkrak angka capaian 

pembangunan nantinya.  

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sendiri merupakan salah satu dokumen 

perencanaan jangka menengah tingkat satker (Unit eselon II), yang substansinya 

meliputi: Arah Kebijakan dan Strategi; Rencana Kinerja dan Pendanaan Kegiatan; dan 

Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan. RAK disusun dengan mempedomani Rencana 

Aksi Program (RAP) unit eselon I yang merupakan dokumen turunan dari Renstra KL. 

Ketiga dokumen ini disusun bersinergi, dengan memperhatikan kewenangan masing-

masing organisasi/lembaganya. 

Berdasarkan Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/52/2015 telah tersusun Rencana 

Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 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 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia 

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 

2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) 

meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 

(4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia 
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Sehat dan kualitas pengelolaan 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 : 

1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan 

dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses 

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis 

risiko kesehatan; 

3. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan 

benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. 

Revisi ke 2 RAK BTKLP Ambon Tahun 2015-2019 disusun dengan mangacu 

pada Revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 dan Revisi Renstra Kementerian 

Kesehatan Tahun 2015-2019. Selain itu juga Revisi ke 2 RAK BTKLPP Ambon Tahun 

2015-2019 juga didasari atas hasil reviu atas capaian kinerja dan anggaran yang telah 

dilaksanakan dan penyesuaian atas arah kebijakan yang tertuang dalam Revisi RAP 

Ditjen P2P Tahun 2015-2019.  

Secara teknis perubahan dilakukan karena adanya kebijakan dari Ditjen P2P 

untuk melakukan standarisasi indikator Kinerja untuk UPT (KKP dan BB/BTKLPP), 

sehingga dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan prioritas kegiatan. 

Disamping itu revisi dilakukan terhadap volume target oleh karena alokasi dana 

yang tersedia terbatas dan adanya kecenderungan efisiensi anggaran dalam 

pelaksanaan kegiatan setiap tahun yang menyebabkan beberapa target diturunkan. 

 

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan Balai Teknik Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon dipaparkan berdasarkan dari hasil 

pencapaian program/kegiatan, kondisi lingkungan strategis, sumber daya, dan 

perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan 

strategi Kementerian Kesehatan dalam bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit. 

1. KONDISI UMUM  
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a. Isu Strategis Regional 

Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara 

efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang 

mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang 

(akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi 

ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan 

barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya 

meningkatkan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan 

yang ada, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan 

prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi 

fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus 

dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. 

Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual 

Recognition Agreement - MRA) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi 

cakupan dari mobilitas dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan 

lain-lain, juga tercakup tenaga medis/dokter, dokter gigi, dan perawat. Tidak 

tertutup kemungkinan di masa mendatang, akan dicakupi pula jenis-jenis 

tenaga kesehatan lain. Betapa pun, daya saing tenaga kesehatan dalam 

negeri juga harus ditingkatkan. Institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan 

harus ditingkatkan kualitasnya melalui pembenahan dan akreditasi. 

b. Isu Strategis Nasional 

Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai 

dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, 

yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-

produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju 

pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 

2019 naik menjadi 268.074.600 orang. Jumlah wanita usia subur akan 

meningkat dari tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 68,1 juta menjadi 

71,2 juta pada tahun 2019, dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 5 juta ibu 

hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan 

jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, 

persalinan, dan neonatus/bayi. Penduduk usia kerja yang meningkat dari 
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120,3 juta pada tahun 2015 menjadi 127,3 juta pada tahun 2019. Penduduk 

berusia di atas 60 tahun meningkat, yang pada tahun 2015 sebesar 21.6 juta 

naik menjadi 25,9 juta pada tahun 2019. Jumlah lansia di Indonesia saat ini 

lebih besar dibanding penduduk benua Australia yakni sekitar 19 juta. 

Implikasi 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 nasional kualitas 

kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status 

kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-

pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian 

balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan 

terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan 

lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada 

penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang 

berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan 

daerah perkotaan. 

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut 

peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 

semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health 

Coverage - UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya 

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta 

perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban 

anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari 

upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar 

masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan 

kepesertaan JKN ternyata cukup baik. Sampai awal September 2014, jumlah 

peserta telah mencapai 127.763.851 orang (105,1% dari target). 

Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan peningkatan 

jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak 

segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun. 

Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 

telah disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap 
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desa dari 77.548 desa yang ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup 

besar setiap tahun. Dengan simulasi APBN 2015 misalnya, ke desa akan 

mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar 

artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) dan pengembangan. Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga 

di desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor 

pemungkinnya (enabling factors). 

Menguatnya Peran Provinsi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 

tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga 

merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

Kesehatan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan, maka UU Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini telah memberikan 

peran yang cukup kuat bagi provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah 

kabupaten dan kota di wilayahnya. Pengawasan pelaksanaan SPM bidang 

Kesehatan dapat diserahkan sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian 

Kesehatan, karena provinsi telah diberi kewenangan untuk memberikan 

sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan SPM. 

Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada 

tahun 2014 juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan 

terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

 

c. Isu Strategis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

1. Penyakit Menular 

 

Prioritas penyakit menular masih tertuju 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, difteri, pertusis, hepatitis B, dan 
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tetanus baik pada maternal maupun 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 emerging. 

HIV AIDS. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 

15 - 49 meningkat. Pada awal tahun 2009, prevalensi kasus HIV pada 

penduduk usia 15 - 49 tahun hanya 0,16% dan meningkat menjadi 0,30% 

pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,32% pada  2012, dan terus 

meningkat menjadi 0,36% pada 2015. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

menemukan ODHA, diantaranya dengan memberikan pengobatan dan 

perawatan ODHA untuk mencegah penularan kepada orang yang belum 

terinfeksi, mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS, pemberian Layanan 

Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di beberapa kabupaten/kota di 

Indonesia serta penerapan SUFA (Strategic Use of ARV) dalam upaya 

pencegahan dan pengobatan untuk mendukung akselerasi upaya 

pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Selain upaya tersebut, 

pelaksanaan tes juga terus dilakukan. 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab utama kematian dimana 

sebagian besar infeksi terjadi pada orang antara usia 15 dan 54 tahun yang 

merupakan usia paling produktif, hal ini menyebabkan peningkatan beban 

sosial dan keuangan bagi keluarga pasien.  Berdasarkan hasil Survei 

Prevalensi TB Indonesia tahun 2013-2014, diperkirakan kasus TB semua 

bentuk untuk semua umur adalah 660 per 100.000 penduduk dengan angka 

absolute diperkirakan 1.600.000 di Indonesia. (interval tingkat kepercayaan 

1.300.000 - 2.000.000) orang dengan TB.  Walaupun prevalensi TB semua 

kasus dapat diturunkan, tetapi notifikasi kasus tahun 2015 sebanyak 325.000 

kasus sehingga angka case detection TB di Indonesia hanya sekitar 32%, 

sedangkan  685 .000 kasus yang belum ditemukan. Upaya Kementerian 

Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian permasalahan TB telah 

dilakukan melalui Strategi Nasional Penanggulangan TB  antara lain  : 1) 

Peningkatan Akses layanan TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh) -TB 

bermutu melalui Peningkatan jejaring layanan TB (public-private mix), 
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penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat, penemuan intensif melalui 

kolaborasi (TB-HIV, TB-DM, PAL, TB-KIA, dll) dan investigasi kontak, serta 

inovasi  deteksi dini  dengan rapid tes TB, 2) Penguatan Kepemimpinan 

program dan dukungan sistem melalui advokasi dan fasilitasi dalam 

perumusan Rencana Aksi Daerah Eliminasi TB dan Regulasi 3) Pengendalian 

faktor risiko TB, 4). Membangun kemitraan dan kemandirian program, serta 5. 

Pemanfaatan Informasi Strategis dan Penelitian. 

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita didunia, lebih 

banyak dibandingkan dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. 

Penyakit ini lebih banyak menyerang pada anak khususnya dibawah usia 5 

tahun dan diperkirakan 1,1 juta kematian setiap tahun disebabkan 

Pneumonia. Data Riskesdas 2013 menggambarkan bahwa period prevalens 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan dan keluhan penduduk sebesar 25,0%, period prevalens dan 

prevalensi dari pneumonia adalah 1,8% dan 4,5% dan period prevalence 

pneumonia balita  adalah  1,85 %. Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana 

pneumonia dapat diketahui dari pencapaian terhadap cakupan penemuan 

pneumonia balita dan indikator yaitu prosentase kab/kota dengan cakupan 

penemuan pneumonia balita minimal 80% dan Persentase Kab/kota yang 

50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan tatalaksana pneumonia sesuai 

standar. Indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan kinerja dalam 

melaksanakan deteksi dini pneumonia pada balita. Beberapa faktor yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi cakupan tersebut antara lain rendahnya 

kapasitas petugas dalam melakukan deteksi dini kasus, ketersediaan alat 

pendukung deteksi dini pneumonia, sistem pelaporan kegiatan belum optimal, 

keterbatasan dana operasional di daerah dan tingginya rotasi petugas, serta 

belum tersosialisasinya perubahan indikator dalam penanggulangan ISPA-

pneumonia. Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan dalam mencapai 

target antara lain melaksanakan sosialisasi indikator dan alat pengumpul 

data, peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam tatalaksana kasus 

pneumonia, bimbingan teknis terhadap kabupaten/kota prioritas yang 

diharapkan memiliki daya ungkit dalam pencapaian indikator, penyediaan 

prototype alat deteksi dini pneumonia, dan melaksanakan revisi NSPK yang 

mendukung pelaksanaan tatalaksana pneumonia. 
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Penyakit Tropis Menular Langsung Hingga akhir tahun 2013 

Indonesia masih memiliki 14 provinsi dan 147 kab/kota yang belum mencapai 

eliminasi kusta. Berdasarkan situasi tersebut, pemerintah telah menyusun 

peta jalan program pengendalian kusta menuju eliminasi tingkat provinsi dan 

kab/kota. Indonesia diharapkan dapat mencapai target eliminasi kusta di 

seluruh provinsi pada tahun 2019 dan eliminasi kusta di seluruh kab/kota 

pada tahun 2020. Salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka 

pencapaian target tersebut antara lain dengan penemuan kasus dini kusta 

tanpa cacat yang diikuti dengan pengobatan hingga selesai. Upaya yang 

diharapkan juga dapat mendorong percepatan eliminasi adalah dengan 

melakukan intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi dan juga 

intensifikasi penemuan kasus. Kegiatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan angka penemuan sukarela, meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat terkecil yaitu keluarga dan pada akhirnya berdampak 

pada menurunnya penularan di tengah masyarakat dan berkurangnya stigma 

dan diskriminasi terhadap penderita dan keluarganya. 

2. Penyakit Tular Vektor Zoonotik 

 

Malaria. Walaupun secara Nasional kasus malaria telah mengalami 

penurunan namun masih terjadi disparitas kejadian malaria di daerah. 

Berbeda dengan Indikator RPJMN 2010-2014 yang berupa pencapaian API di 

bawah 1 per 1000 penduduk, maka pada RPJMN 2015-2019 indikator berupa 

jumlah kumulatif kabupaten/ kota mencapai eliminasi malaria. Pada tahun 

2014 terdapat 212 kabupaten/kota yang telah mencapai status eliminasi , 

sehingga masih terdapat 88 kabupaten/ Kota yang harus mencapai status 

eliminasi sebagaimana ditetapkan dalam target RPJMN yaitu 300 Kabupaten/ 

Kota mencapai eliminasi Malaria pada tahun 2019. Untuk mencapai target 

tersebut, pada tahun 2014-2015 dilakukan upaya pencegahan berupa 

pembagian kelambu secara masal (Total Coverage). Sehingga diharapkan 

kasus malaria menurun pada 5 tahun mendatang dan target kab/kota 

eliminasi malaria dapat tercapai. 

Zoonosis adalah penyakit dan infeksi yang ditularkan secara alami di 

antara hewan vertebrata dan manusia (WHO). Dalam rangka akselerasi 

Pengendalian Zoonosis telah dibentuk Komisi Nasional Pengendalian 



 

Rencana Aksi Kegiatan  (RAK) 2015-2019 10 

 

Zoonosis melalui PERPRES No.30 Tahun 2011 tentang Pengendalian 

Zoonosis. 

Rabies adalah penyakit infeksi sistem saraf pusat akut pada manusia 

dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh Lyssa virus, dan 

menyebabkan kematian pada hampir semua penderita rabies baik manusia 

maupun hewan.  Pada manusia, rabies menyebabkan kematian jika sudah 

terjadi gejala klinis. Selama 2009 – 2013 terjadi lebih dari 361.935 kasus 

gigitan hewan penular rabies, sekitar 299.209 orang (82,67 %) diberikan 

Vaksin Anti Rabies (VAR) dan 841 orang meninggal akibat rabies (lyssa). Di 

Indonesia rabies terjadi di 265 Kabupaten/Kota (sebagai data dasar sasaran). 

Sebanyak 25 provinsi telah tertular rabies dan hanya 9 provinsi masih bebas 

historis dan telah dibebaskan dari rabies. Indonesia sebagai salah satu 

Negara ASEAN juga mempunyai komitmen guna mencapai tujuan lndonesia 

Bebas Rabies 2020. 

Flu Burung/Avian Influenza adalah suatu penyakit menular pada unggas 

yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan subtipe H5N1. Di 

Indonesia kasus tersebut pertama kali terjadi  pada manusia pada tahun 2005 

sampai 2014. Pada kurun waktu tersebut telah dilaporkan 197 kasus 

konfirmasi dengan 165 kematian dan tersebar sporadis di 15 provinsi. 

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

dari genus leptospira yang patogen dan dapat menyerang manusia dan 

hewan. Tikus dicurigai sebagai sumber utama infeksi pada manusia di 

Indonesia. Pada tahun 2014 dilaporkan kasus Leptospirosis nasional 524 

kasus dengan 62 kematian (CFR 11,83%). 

Pes (Plague) disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat 

pada binatang pengerat/rodensia seperti tikus/bajing dan dapat menular antar 

binatang pengerat melalui gigitan pinjal dan ke manusia melalui gigitan pinjal. 

Fokus Pes di Indonesia adalah Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), 

Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa 

Yogyakarta). 

Penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah (Soil Transmitted 

Helminthiasis/STH), masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

negara-negara beriklim tropis dan sub tropis, termasuk negara Indonesia. 

Prevalensi kecacingan saat ini berkisar 20-86 % dengan rata-rata 30%. 
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Infeksi cacing perut ini dapat mempengaruhi status gizi, proses tumbuh 

kembang dan merusak kemampuan kognitif pada anak yang terinfeksi. 

Kasus-kasus malnutrisi, stunting, anemia bisa disebabkan oleh karena 

kecacingan. Upaya pengendalian kecacingan dengan strategi pemberian obat 

cacing massal dilakukan secara terintegrasi dengan Program Gizi melalui 

pemberian vitamin A pada anak usia dini dan melalui Program UKS (Usaha 

Kesehatan Sekolah) untuk anak usia sekolah. 

Arbovirosis, Dalam tiga dekade terakhir, penyakit DBD meningkat 

insidennya di berbagai belahan dunia terutama daerah tropis dan sub-tropis, 

serta banyak ditemukan di wilayah urban dan semi-urban, termasuk di 

Indonesia. Untuk penyakit DBD, target angka kesakitan DBD secara nasional 

tahun 2012 sebesar 53 per 100.000 penduduk atau lebih rendah. Sampai 

tahun 2013, di Indonesia tercatat sebesar 45 per 100.000 penduduk yang 

berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Angka Kematian DBD juga 

mengalami penurunan dimana pada tahun 1968 angka CFR nya mencapai 

41,30% saat ini menjadi 0,77% pada tahun 2013. Cara yang dapat dilakukan 

saat ini untuk upaya pengendalian DBD adalah melalui upaya pengendalian 

nyamuk penular dan upaya membatasi kematian karena DBD. Atas dasar itu, 

maka upaya pengendalian DBD memerlukan kerjasama dengan program dan 

sektor terkait serta peran serta masyarakat. Penyakit yang disebabkan 

Arboviros lainnya yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat 

yaitu chikungunya dan JE. Kedua penyakit ini masih perlu ditingkatkan upaya 

pengendaliannya. 

3. Penyakit Tidak Menular 

 

Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah 

mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi 

transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi 

beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia 

sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan 

penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi jantung, 

stroke, hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat PTM terus meningkat dari 41,75% 

pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007. 
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Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan secara bermakna, diantaranya prevalensi penyakit 

stroke meningkat dari 8,3 per mil pada 2007 menjadi 12,1 per mil pada 2013. 

Lebih lanjut diketahui bahwa 61 persen dari total kematian disebabkan oleh 

penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan PPOK. Tingginya prevalensi 

bayi dengan BBLR  (10%, tahun 2013) dan lahir pendek (20%, tahun 2013), 

serta tingginya stunting pada anak balita di Indonesia (37,2%, 2013) perlu 

menjadi perhatian oleh karena berpotensi pada meningkatnya prevalensi 

obese yang erat kaitannya dengan peningkatan kejadian PTM. Dengan 

demikian, pencegahan dan pengendalian PTM juga perlu mengintegrasikan 

dengan upaya-upaya yang mendukung 1000 hari pertama kehidupan (1000 

HPK). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan 

PTM, sejalan dengan pendekatan WHO terhadap penyakit PTM Utama yang 

terkait dengan faktor risiko bersama (Common Risk Factors). Di tingkat 

komunitas telah diinisiasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) 

PTM dimana dilakukan deteksi dini faktor risiko, penyuluhan dan kegiatan 

bersama komunitas untuk menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sejak 

mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu PTM pada tahun 2015 telah 

berkembang menjadi 11.027 Posbindu di seluruh Indonesia. 

Sebagaimana dikemukakan diatas, PTM merupakan sekelompok 

penyakit yang bersifat kronis, tidak menular, dimana diagnosis dan terapinya 

pada umumnya lama dan mahal. PTM sendiri dapat terkena pada semua 

organ, sehingga jenis penyakitnya juga banyak sekali. Berkaitan dengan itu, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesehatan masyarakat 

(public health). Untuk itu perhatian difokuskan kepada PTM yang mempunyai 

dampak besar baik dari segi morbiditas mapun mortalitasnya sehingga 

menjadi isu kesehatan masyarakat (public health issue). Dikenali bahwa PTM 

tersebut yang kemudian dinamakan PTM Utama,  mempunyai faktor risiko 

perilaku yang sama yaitu merokok, kurang berolah raga, diet tidak sehat dan 

mengkonsumsi alkohol.  Bila prevalensi faktor risiko menurun, maka 

diharapkan prevalensi PTM utama juga akan menurun. Sedangkan dalam 

pendekatan klinis, setiap penyakit ini akan mempunyai pendekatan yang 

berbeda-beda. Namun demikian, tidak semua PTM dengan prevalensi tinggi 
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mempunyai faktor risiko yang sama misalnya kanker hati dan kanker serviks 

dimana peran infeksi virus sangat besar. Untuk kondisi ini diperlukan 

intervensi spesifik.  

4. Penyakit Terabaikan 

 

Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan salah satu Penyakit Tropik 

Terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs). Filariasis penyebab 

kecacatan tertinggi ke 4 di dunia, sedangkan di Indonesia tercatat kurang 

lebih 14 ribu orang telah menderita kecacatan akibat filariasis. Sementara itu 

diperkirakan lebih dari 1,2 juta penduduk telah terinfeksi penyakit ini, serta 

120 juta penduduk tinggal di daerah endemis filariasis dan berpotensi tertular.  

Dari 241 kabupaten/kota endemis filariasis, sebanyak 148 (60%) 

kabupaten/kota telah atau sedang melaksanakan Pemberian Obat 

Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Jumlah penduduk Indonesia yang 

telah minum obat pencegahan filariasis secara akumulasi sampai saat ini 

telah mencapai lebih dari 40 juta orang. Untuk meningkatkan cakupan minum 

obat, maka pada Bulan 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 dilaksanakan 

pada tanggal 1 Oktober 2015. Diharapkan semua kabupaten/kota endemis 

filariasis tersisa sudah mulai melaksanakan POPM Filariasis paling lambat 

tahun 2016 sehingga pada tahun 2020 semua telah selesai siklus POPM 5 

tahun. Dengan demikian pada tahun 2021-2025 dapat dilakukan proses 

sertifikasi eliminasi filariasis untuk kabupaten/kota tersisa. 

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai eliminasi kusta dengan 

prevalansi < 1/10.000 penduduk, namun masih ada 14 provinsi yang belum 

mencapai eliminasi kusta. Kusta masih menjadi masalah di Indonesia karena 

pada setiap tahunnya masih ditemukan sekitar 16.000 – 20.000 kasus baru. 

Di tahun 2014 ditemukan 17.025 kasus baru, dengan angka kecacatan tingkat 

II sebesar 9% dan kasus anak 11%. 

5. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 
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Salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian 

penyakit menular adalah dengan pemberian imunisasi. Penyakit-penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diantaranya adalah Difteri, 

Pertusis, Tetanus, Tuberkulosis, Campak, Poliomielitis, Hepatitis B, dan 

Hemofilus Influenza Tipe b (Hib). 

Data tahun 2013 menunjukan jumlah kasus penyakit PD3I yang terjadi 

sebanyak 14.340 kasus dengan rincian: Campak 11.521 kasus, Difteri 778 

kasus, TN 78 kasus dan Non Polio AFP sebanyak 1.963 kasus. Sedangkan 

tahun 2014 jumlah kasus PD3I sebanyak 15.224 kasus dengan rincian: 

Campak 12.943 kasus, Difteri 430 kasus, TN 84 kasus dan Non Polio AFP 

sebanyak 1.767 kasus. Diharapkan pada tahun 2019 jumlah kasus PD3I 

dapat menurun hingga 40%, yaitu minimal menjadi 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 – Pengendalian Rubella (EC-PR) dan Maternal 

Neonatal Tetanus Elimination (MNTE). Salah satu upaya untuk mencapai hal 

tersebut adalah mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata 

di seluruh wilayah dan penguatan surveilans PD3I. Hal ini bertujuan untuk 

menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah 

terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Disamping itu upaya untuk menimbulkan 

kekebalan secara paripurna melalui pemberian imunisasi pada anak usia 0-11 

bulan ditambah dengan pemberian dosis tambahan (booster) diperlukan 

untuk meningkatkan kekebalan pada usia 18. 

6. Penyakit Menular Berpotensi KLB dan Menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat 

 

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah 

dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau 

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), yang merupakan penguatan 

dari Sistem Kewaspadaan Dini - Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui 

penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini 

dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit, khususnya yang 

berpotensi menimbulkan KLB. 
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Jenis penyakit yang berpotensi KLB yang dipantau dalam SKDR yaitu 

sebanyak 23 penyakit, antara lain: Diare Akut, Malaria Konfirmasi, Tersangka 

Dengue, Pneumonia, Diare Berdarah/Disentri, Suspek Demam Tifoid, 

Sindrom Jaundice Akut, Suspek Chikungunya, Suspek Flu Burung pada 

manusia, Suspek Campak, Suspek Difteri, Pertusis, Acute Flacid Paralysis 

(AFP), Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), Suspek Antraks, Suspek 

Leptospirosis, Suspek Kolera, Kluster penyakit yang tidak lazim, Suspek 

Meningitis/Encephalitis, Suspek Tetanus Neonatorum, Suspek Tetanus, ILI 

(penyakit serupa influenza), dan Suspek HFMD. 

Untuk penyakit infeksi emerging, dalam beberapa dasawarsa terakhir, 

sejumlah penyakit baru bermunculan dan sebagian bahkan berhasil masuk 

serta merebak di Indonesia, seperti SARS, dan flu burung. Sementara itu, di 

negara-negara Timur Tengah telah muncul dan berkembang penyakit MERS, 

dan di Afrika telah muncul dan berkembang penyakit Ebola. Penyakit-penyakit 

baru tersebut pada umumnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, 

yang walaupun semula berjangkit di kalangan hewan akhirnya dapat menular 

ke manusia. Sebagian bahkan telah menjadi penyakit yang menular dari 

manusia ke manusia yang tergolong sebagai penyakit infeksi emerging. 

Sebagian dari penyakit infeksi emerging ditetapkan sebagai Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD/PHEIC), yaitu 

Polio, Ebola, dan Zika. Penyakit infeksi emerging perlu mendapat perhatian 

khusus. Kerugian yang ditimbulkan dari munculnya penyakit infeksi emerging 

tidak hanya dapat menimbulkan kematian, tetapi juga dapat membawa 

dampak sosial dan ekonomi yang besar. Sebagai contoh, perkiraan biaya 

langsung yang ditimbulkan SARS di Kanada dan negara-negara Asia adalah 

sekitar 50 miliar dolar AS, sedangkan untuk respon penanggulangan Ebola di 

Afrika barat lebih dari 459 juta dolar AS. Dampak penyakit infeksi emerging 

semakin besar bila terjadi di negara berkembang yang relatif memiliki sumber 

daya lebih terbatas dengan ketahanan sistem kesehatan masyarakat yang 

tidak sekuat negara maju. 

Indonesia sebagai negara anggota World Health Organization (WHO) 

telah menyepakati untuk melaksanakan ketentuan International Health 

Regulations (IHR)  2005, dan dituntut harus memiliki kemampuan dalam 

deteksi dini dan respon cepat terhadap munculnya penyakit/kejadian yang 
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berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

meresahkan dunia tersebut. Pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat 

Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun wilayah harus mampu 

melaksanakan upaya merespon terhadap adanya kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC). Upaya kekarantinaan dilakukan 

dengan tujuan mencegah dan menangkal masuk dan keluarnya penyakit-

penyakit dan atau masalah kesehatan yang menjadi kedaruratan kesehatan 

masyarakat secara internasional, termasuk penyakit infeksi emerging. Salah 

satunya adalah melakukan kesiapsiagaan dan deteksi dini baik di pintu masuk 

negara maupun di wilayah. 

7. Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

 

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban 

kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi 

gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% 

untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita 

gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk 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 14,3% 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 0.5 % dari 100.000 populasi, yang berarti ada sekitar 

1.170 kasus bunuh diri yang dilaporkan dalam satu tahun. Prioritas untuk 

kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis 

Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja 

bersama masyarakat, mencegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat. 

 

d. Isu Strategis BTKLPP Ambon 

Besarnya cakupan wilayah layanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
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Pengendalian Penyakit, BTKLPP Ambon melayani 3 (tiga) Provinsi yang 

meliputi Propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. Jika dilihat dari luas 

wilayah yang dilayani oleh BTKLPP Ambon, yaitu meliputi 53 

Kabupaten/Kota, yang diantara juga merupakan daerah perbatasan negara, 

dengan jumlah penduduk 5. 816.300 orang. Maka hal yang perlu sangat 

diantisipasi adalah aksesibiltas menuju wilayah layanan dimana beberapa 

diantara wilayah layanan merupakan daerah terpencil dan tingkat proporsi 

jumlah pegawai BTKLPP Ambon dengan jumlah penduduk yang harus 

dilayani. 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di wilayah layanan. Setidaknya 3 

provinsi yang merupakan wilayah layanan BTKLPP Ambon merupakan 

wilayah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Maluku, Papua dan papua 

Barat. Tingkat pembangunan infrastruktur skala nasional seperti 

pembangunan Bandara (BIJB), Pelabuhan (patimban), dengan didukung 

pembangunan kawasan industri di wilayah sekitarnya, akan berimplikasi 

langsung pada kerusakan lingkungan yang memungkinkan menjadi faktor 

risiko penyakit pada masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu juga akan 

menarik migrasi penduduk menuju pusat-pusat ekonomi yang tidak terkontrol 

termasuk masalah kesehatannya. 

Jumlah daerah tertinggal yang tinggi. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 

2015-2019, setidaknya terdapat 51 kabupaten yang termasuk dalam daerah 

tertinggal. Diantaranya yaitu : 1) Provinsi Maluku ada 8 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 SOTK yang masih berlaku di BTKLPP Ambon. 

 

2. POTENSI  

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan  Pengendalian Penyakit (BTKL PP) 

Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2P dimana 

berdasarkan Permenkes Nomor : 2349/MENKES/PER/XI/2011 disebutkan 
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bahwa BKL PP dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas 

melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, 

laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan 

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit 

dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugas 

BTKLPP menyelenggarakan fungsi:  

1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi; 

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, kewaspadaan dini dan 

penanggulangan KLB/wabah dan bencana;  

7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular; 

8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, 

kesehatan lingkungan dan kesehatan matra;  

10. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP. 

BTKLPP Ambon dalam melaksanakan fungsi surveilans faktor risiko 

penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium memiliki sarana 

prasarana  Laboratorium Pengujian (Akreditasi : LP-672-IDN). Laboratorium 

tersebut diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional tanggal 13 Desember 

2012. Dan Reakreditasi sudah dilakukan desember 2019 sambil menunggu 

hasil dari KAN    

Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Ambon  2015-2019 merupakan 

kelanjutan dari Rencana Aksi Kegiatan  sebelumnya (2010-2014) dengan 

beberapa perubahan skala prioritas sasaran, peningkatan kemampuan 

aksesibilitas, dan percepatan terhadap beberapa sasaran penyakit. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/XI/2011, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKLPP Ambon melayani 

3 (tiga) Provinsi yang meliputi Propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. 
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  Berdasarkan hasil reviu RAK BTKLPP Ambon Tahun 2015-2019 capaian 

kinerja BTKLPP Ambon sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi insvestigasi respon cepat dan penanggulangan KLB dalam 4  

Tahun ini, (2015, 2016, 2017, 2018) sudah mencapai target dengan 

capaian sebanyak 100%, kecuali pada tahun 2016 capaian sebanyak 

95.65%. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan KLB yang diinformasikan 

ke BTKLPP Kelas II Ambon selama 22 kejadian tersebut dan direncanakan 

capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 100% 

2. Jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensial wabah, PM/PTM prioritas 

dan faktor risikonya capaian dalam 4 Tahun (2015, 2016, 2017, 2018) 

mendekati target, kecuali tahun 2017 capaian sebanyak 80.37% yang 

disebakan oleh karena ISO 17025:2008 dibekukan sementara oleh KAN 

(reakreditasi tidak dilaksanakan, efisiensi APBN) sehingga banyak 

pelangan yang pindah ke laboratorium lain. dan direncanakan capaian 

kinerja tahun 2019 sebanyak 100%  

3. Jumlah Rekomendasi Surveilans atau Kajian Resiko Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Berbasis Laboratorium dalam kurun waktu 4 tahun 

ini (2015, 2016, 2017, 2018) capaian kinerja sudah diatas 96,67% tahun 

2015, dan 96.97% capaian tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2016 

102.50% dan 2018 sebanyak 100%. dan direncanakan capaian kinerja 

tahun 2019 sebanyak 100% 

4. Jumlah rancang bangun model Teknologi Tepat Guna (TTG) pengendalian 

penyakit dalam 4 tahun ini (2015, 2016, 2017, 2018) pada tahun 2015 

capaian kinerja sebanyak 150.00%, capaian tahun 2017 dan 2018 

sebanyak 100.00%  sedangkan pada tahun 2016 dari target sebanyak 3 

TTG tidak satupun direalisasi karena adanya efisiensi anggaran APBN dan 

direncanakan capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 100% 

5. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor resiko penyakit dan 

penyehatan lingkungan berbasis laboratoriunm pengendalian penyakit tular 

vektor dan zoonotik dalam 4 tahun ini (2015, 2016, 2017, 2018) capaian 

kinerja sebanyak 100% dan direncanakan capaian kinerja tahun 2019 

sebanyak 100% 

6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor resiko penyakit dan 

penyehatan lingkungan berbasis laboratoriunm pengendalian penyakit 



 

Rencana Aksi Kegiatan  (RAK) 2015-2019 20 

 

menular langsung dalam 4 tahun ini (2015, 2016, 2017, 2018) capaian 

kinerja sebanyak 100% kecuali tahun 2017 sebanyak 66.67% disebabkan 

adanyanya efisiensi APBN dan direncanakan capaian kinerja tahun 2019 

sebanyak 100% 

7. Jumlah Dokumen Dukungan manajemen dan Tugas Teknis lainnya Bidang 

P2P pada 4 tahun ini (2015, 2016, 2017, 2018) pada tahun 2015 sebanyak 

90.00%, pada tahun 2016 sebanyak 91.43%, pada tahun 2017 sebanyak 

94.59%, pada tahun 2018 sebanyak 100% dan direncanakan capaian 

kinerja tahun 2019 sebanyak 100% 

8. Jumlah pengadaan sarana prasarana dalam 4 tahun ini (2015, 2016, 2017, 

2018) sejak tahun 2015 sampai 2018, jumlah sarana dan prasarana 

mengalami peningkatan dari 98.90% hingga 101,92%, pada tahun 2017 

terjadi lonjakan mencapai 173.68% disebabkan karena banyaknya item 

dan optimalisasi anggaran dan direncanakan capaian kinerja tahun 2019 

sebanyak 100% 

9. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P dalam 4 tahun ini (2015, 

2016, 2017, 2018) pada tyahun 2015 capaian kinerja sebanyak 

83.33%tidak tercapai karena penjadwalan dengan mitra kerja kurang 

terencana dengan baik. Pada tahun 2016 capaian kinerja 85.71% tidak 

tercapai karena terjadi efisiensi anggaran. Sedangkan pada tahun 2017 

dan 2018 capaian kinerja sebanyak 100% dan direncanakan capaian 

kinerja tahun 2019 sebanyak 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 1.1  
Capaian Kinerja RAK BTKLPP Ambon  

Tahun 2015-2019 
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B.3. PERMASALAHAN 

Permasalahan/tantangan yang dihadapi organisasi BTKLPP Ambon adalah: 

 

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional tertentu (JFT) masih belum sesuai 

kebutuhan antara lain jenis tenaga pranata laboratorium, entomolog, 

sanitarian dan epidemiolog.   

2. Penetapan/penilaian angka kredit (PAK) tenaga pranata laboratorium 

memerlukan waktu yang sangat panjang, bulanan dan bahkan tahunan, 

karena sudah lintas unit utama yaitu di Ditjen Yankes. 

3. Keterbatasan kapasitas Laboratorium (tenaga, media, reagen dan 

peralatan) dalam deteksi agent di media faktor risiko lingkungan antara lain 

: pemeriksaan TB di udara, polio di lingkungan, jepanese encephalitis, 

difteri, legionella, malaria dengan metoda PCR, campak, anti mikroba 

resisten dan pemeriksaan mercury atau parameter logam lainnya pada 

biomarker.  
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4. Standar Biaya Masukan (SBM) untuk transportasi sering tidak sesuai 

dengan kondisi riel di lapangan, khususnya di daerah Papua dan Papua 

Barat. Selain itu, belum ada SBK untuk kedua provinsi tersebut.  

5. Informasi KLB dan pegiriman sampel dari wilayah layanan sering 

terlambat, menyebabkan keterlambatan penemuan kasus, pemerikasaan 

laboratorium, penemuan faktor risiko dan penanggulangan. 

6. Rekomendasi/disinfo hasil kajian umumnya tidak ditindaklajuti oleh wilayah 

layanan dengan alasan keterbatasan dana.  

7. Keterbatasan penyedia bahan, media, reagensia di Ambon menyebabkan 

biaya tinggi dan keterlambatan pengadaan barang. Selain itu masa 

kadaluarsa yang pendek untuk beberapa media/reagensia terkait 

pemeriksaan/pengujian terkait program pencegahan dan pengendalian 

penyakit; 

8. Keterbatasan alat/bahan pembuatan Teknologi Tepat Guna di wilayah 

layanan BTKLPP Kelas II Ambon, yang berpengaruh pada harga dan 

waktu pembuatan. 

9. Sebagian besar wilayah layanan, belum mengenal dan memahami peran  

BTKLPP Kelas II Ambon dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Strategi yang yang dilakukan BTKLPP Ambon untuk menghadapi 

permasalahan/tantangan program dan organisasi adalah :  

1. Melakukan pemenuhan tenaga JFT melalui berbagai upaya antara melalui 

usulan pengangkatan ASN ke unit utama, mengoptimalkan tenaga yang ada 

dengan inpassing untuk tenaga JFU menjadi JFT serta menerima mutasi 

tenaga dari institusi lain.   

2. Peningkatan pemantauan dan komunikasi baik dengan unit utama maupun 

Ditjen Yankes untuk menjamin kenaikan pangkat pranata laboratorium tepat 

waktu.  

3. Peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama dengan unit utama, 

Balitbangkes, Lembaga Eijkman, Balivet Bogor, Lembaga penyelenggara 

pelatihan lainnya. 

4. Pengajuan ke unit utama untuk menerbitkan Satuan Biaya Khusus (SBK) di 

wilayah layanan khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat. 
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5. Peningkatan komunikasi dan jejaring dengan Dinas Kesehatan di wilayah 

layanan dan menjamin pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat. 

6. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemda 

di wilayah layanan melalui pertemuan lintas program dan sektor agar 

rekomendasi hasil kajian dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

perencanaan pencegahan dan pengendalian penyakit.  

7. Peningkatan komunikasi dan kerjasama internal dalam rangka sinkronisasi 

antara pengadaan barang, pentahapan waktu pengadaan reagen dengan 

masa kadaluarsa singkat, serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang 

tepat waktu dan lebih efisien. 

8. Peningkatan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku 

kepentingan di wilayah layanan melalui pertemuan secara regular guna 

mensosialisasikan peran dan hasil kegiatan yang telah dilakukan serta 

sinkronisasi kegiatan.   

9. Pemilihan bahan baku untuk TTG menyesuaikan dengan ketersediaan dan 

kondisi daerah/lokasi implementasi TTG. Pemilihan bahan baku tetap 

berorientasi pada ke ekonomisan harga dan mudah direplikasi oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  
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BTKL DAN PP KELAS II AMBON   
 

A. TUJUAN 

Tujuan Kementerian kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu ; 1) 

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya 

tanggap (responsifiness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial 

dan finansial dibidang kesehatan. 

1. Tujuan Umum 

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan 

berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya 

2. Tujuan Khusus 

Terselenggaranya pengujian laboratorium dan pemantauan lingkungan 

sebagai faktor pendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya 

3. Tujuan BTKLPP Kelas II Ambon adalah  

3.1. Terselenggaranya infestigasi respon cepat dan penanggulangan 

KLB menjadi 90% dalam kurun waktu 2015-2019 

3.2. Terselenggaranya jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB 

dan kejadian bencana pada Kab/Kota menjadi 70% dalam kurun 

waktu 2015-2019 

3.3. Terselenhggaranya kajian dan monitoring faktor risiko sumber 

penularan penyakit menular dan tidak menular lainnya pada 

Kab/Kota 90% dalam kurun waktu 2015-2019 

3.4. Terselenggaranya hasil uji laboratorium penyakit potensi wabah, 

penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risiko menjadi 

6000 sampel dari tahun 2015-2019 

3.5. Terselenggaranhya rancang bangun model Teknologi Tepat Guna 

pengenmdalian penyakit dan penyehatan lingkungan menjadi 6 jenis 

dalam kurun waktu 2015-2019 

3.6. Terselenggaranya pengujian laboratorium dan kalibrasi menjadi 140 

tahun 2019 
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3.7. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya yang mendukung perolehan SAKIP dengan hasil 

minimal AA 99% Tahun 2019 

B. SASARAN STRATEGIS 

1. Meningkatnya presentasi investigasi respon cepat dan 

penanggulangan KLB dari 20 kegiatan menjadi 35 kegiatan  

2. Meningkatnya jumlah jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan 

KLB dan kejadian bencana pada Kab/Kota dari 15 kegiatan menjadi 

27 kegiatan 

3. Meningkatnya presentase kajian dan monitoring faktor risiko sumber 

penularan penyakit menular dan tidak menular lainnya pada Kab/Kota 

dari 30% menjadi 75% 

4. Meningkatnya jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensi wabah, 

penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risiko dari 1600 

sampel menjadi 4500 sampel 

5. Meningkatnya jumlah rancang bangun model Teknologi Tepat Guna 

pengenmdalian penyakit dan penyehatan lingkungan dari 2 jenis 

menjadi 5 jenis  

6. Meningkatnya jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi dari 112 

pengujian menjadi 140 pengujian 

7. Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

yang mendukung perolehan SAKIP dengan hasil minimal AA dari 91% 

sampai  99% 

  

C. INDIKATOR 

1. Indikator Sasaran 

1.1. Jumlah Investigasi respon cepat dan penanggulangan KLB, jumlah 

respon cepat dan penanggulangan KLB kurang dari 24 jam dan 

lainnya 

1.2. Jumlah jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan 

kejadian bencana, jumlah pertemuan baik yang diselenggarakan 

maupun yang dihadiri atau penyebarluasan informasi tentang 

surveilans faktor risiko penyakit atau penyehatan lingkungan 
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1.3. Presentasi kajian dan monitoring faktor risiko sumber penularan dan 

efektifitas intervensi DBD, malaria, TB dan penyakit menular/tidak 

menular lainnya. Jumlah kajian dan monitoring faktor risiko sumber 

penularan penyakit menular dan penyakit tidak menular 

1.4. Jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensial wabah, penyakit 

menular/tidak menularprioritas dan faktor risikonya, jumlah hasil uji 

laboratorium dalam rangka mendukung penyakit berpotensi wabah, 

penyakit menular dan penyakit tidak menular 

1.5. Jumlah rancang bangun model teknologi tepat guna pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan, jumlah model atau teknologi 

tepat guna bidang P2P yang dihasilkan 

1.6. Jumlah pengujian kendali mutu dan kalibrasi laboratorium, juml;ah 

laporan hasil uji laboratorium dan kalibrasi dalam rangka 

pengendalian faktor risiko lingkungan dan penyakit berpotensi 

wabah, penyakit menular dan tidak menular 

1.7. Jumlah dukungan manajmen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

yang mendukung perolehan SAKIP, jumlah kegiatan dukungan 

manajemen yang mendukung perolehan SAKIP BTKLPP Kelas II 

Ambon 

2. Indikator Kinerja  

2.1. Jumlah Investigasi respon cepat dan penanggulangan KLB, target 

dan realisasi capaian kinerja 100% setiap tahun 

2.2. Jumlah jejearing dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan 

kejadian bencana, target dan realisasi capaian kinerja 100% setiap 

tahun 

2.3. Presentasi kajian dan monitoring faktor risiko sumber penularan dan 

efektivitas intervensi DBD, target dan realisasi capaian kinerja 100% 

setiap tahun 

2.4. Jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensial wabah, penyakit 

menular/tidak menular prioritas dan faktor risikonya, target dan 

realisasi capaian kinerja 100% setiap tahun 

2.5. Jumlah rancang bangun model Teknologi tepat guna pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan, target dan realisasi capaian 

kinerja 100% setiap tahun.  
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2.6. Jumlah pengujian kendali mutu dan kalibrasi laboratorium, target 

dan realisasi capaian kinerja 100% setiap tahun 

2.7. Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

yang mendukung perolehan SAKIP, target dan realisasi capaian 

kinerja 100% setiap tahun 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 

A. ARAH KEBIJAKAN 

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni: 

1.  Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) 

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 

4 jenis upaya yaitu: 

a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. 

b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat. 

c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan. 

d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. 

2.  Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care) 

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan 

keberlangsungan 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 keluarga miskin, kelompok-

kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, 

kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. 

Arah kebijakan kementerian kesehatan tersebut dioperasionalisasikan 

dalam bentuk arah  Kebijakan Eselon 1 Ditjen P2P yakni : 

1. Peningkatan surveilans faktor risiko epidemiologi dan penyakit; 

2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko; 

3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko 

lingkungan; 

4. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan; 

5. Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi 

Internasional; 

6. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan; 
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7. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat; 

8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 

Arah kebijakan dan strategi BTKLPP Ambon mempedomani Permenkes 

No.2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di bidang 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian Penyakit yang penyebarannya 

sesuai Tugas dan fungsi BTKLPP, maka arah kebijakan yang ditempu BTKLPP 

Kelas II Ambon adalah :  

1. Meningkatkan kemampuan surveilans berbasis laboratorium lingkungan 

2. Meningkatkan kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan  

3. Meningkatkan kemampuan sebagai laboratorium lingkungan  

4. Meningkatkan kemampuan kendali mutu dan kalibrasi 

5. Mengembagkan model dan TTG 

6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pembiayaan 

 

B. STRATEGI 

1. Mengoptimalkan Surveilans Epidmiologi 

Penerapan Sistem Surveilans Epidemiologi yang efektif akan sangat 

bermanfaat dalam melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya 

penanggulangan Faktor risiko penyakit menular/penyakit tidak menular 

maupun yang berpotensi wabah. Fokus perhatian adalah Tenaga yang 

terampil dan fasilitas yang memadai untuk tindakan pengamatan, 

pengawasan, pengumpulan data,m pengolahan data dan analisis serta 

penyajian data. 

2. Mengoptimalkan ADKL 

Penerapan system analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) yang 

terseistematis, terukur akan sangat bermanfaat dalam menganalisa 

dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dengan menetralisir 

tingkat kerugian akibat dampak. Fokus perhatian adalah tenaga yang 

terampil dengan fasilitas memadai untuk tindakan kajian, pemantauan, 

pengukuran parameter kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu. 
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3. Mengoptimalkan Fungsi Laboratorium 

Penerapan pola kerja cepat dan tepat akan sangat bermanfaat dalam 

menyajikan hasil uji laboratorium untuk tindak lanjut sesuai program di 

lapangan. Fokus perhatian adalah pranta laboratorium dan sertifikasi 

akreditasi l;aboratorium penguji. 

4. Melaksanakan jejaring kemitraan dengan lintas program maupun lintas 

sector jejaring kemitraan dibangun dengan stackholder diantaranya Dinas 

Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan tinggi, perusahaan 

swasta. 

5. Memperbaiki manajemen program 

Manajemen program merupakan alat dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Fokus perhatian adalah keputusan dalam 

penyususnan rencana secara tersistemtis, berkelanjutan dengan skala 

prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Monitoring dan Evaluasi 

terhadap standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan secara 

tertulis untuk dijadikan acuan sekaligus mutu pelayanan dapat ditingkatkan 

6. Melengkapi sarana dan prasarana 

Keberhasilan Program perlu ditunjang dengan ketersediaan Sarana 

prasarana kerja yang memadai. Fokus perhatian adalah pembangunan 

sarana fisik (Kantor) termasuk laboratorium sesuai standar beserta 

pengadaan fasilitas kerja baru yang memadai sesuai tugas fungsi 

organisasi 

7. Peningkatan Kualitas SDM Teknis 

Perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga yang tepat. Diikuti 

dengan kesempatan mengikuti studi atau diklat berseftifikat bagi tenaga 

fungsional 
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BAB IV 

RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN 
 

A. RENCANA KEGIATAN 

Tabel 4.1 .  

Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas II Ambon 2015 – 2019 

 

Sasaran Program Indikator Kinerja Kegiatan 

Satker 

Satuan Target Capaian 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kabupaten/Kota 

yang melakukan 

pemantauan kasus 

penyakit berpotensi 

kejadian luar biasa 

(KLB) dan 

melakukan respons 

penanggulangan 

terhadap sinyal KLB 

untuk mencegah 

terjadinya 

KLB/Wabah 

1 Persentase respons 

sinyal kewaspadaan 

dini (SKD), KLB dan 

bencana diwilayah 

layanan BTKL 

Persen  85 85 85 85 85 

2 Jumlah sertifikat hasil 

uji laboratorium dan 

kalibrasi 

Sertifikat 1600 3300 3750 3000 3000 

3 Jumlah rekomendasi 

surveilans atau kajian 

faktor risiko penyakit 

dan penyehatan 

lingkungan berbasis 

laboratorium 

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 3 3 2 2 

Meningkatnya 

pencagahan dan 

pengendalian 

penyakit tular vektor 

dan zoonosis 

5 Jumlah rekomendasi 

Surveilans atau kajian 

faktor risiko penyakit 

dan penyehatan 

lingkungan berbasis 

laboratorium 

pengendalian penyakit 

tular 

Reko 

mendasi 

15 18 21 26 26 

Menurunnya 

penyakit menular 

langsung 

6 Jumlah rekomendasi 

Surveilans atau kajian 

faktor risiko penyakit 

dan penyehatan 

lingkungan berbasis 

laboratorium penyakit. 

Reko 

mendasi 

2 3 3 2 2 

Dokumen 

manajemen 

pelaksana tugas 

lainnya pada 

program pencagahan 

dan pengendalaian 

penyakit 

7 Jumlah dokumen 

dukungan dan 

manajemen dan tugas 

teknis lainnya 

Dokumen 30 35 37 40 40 

8 Jumlah peningkatan 

kapasitas SDM 

biadang P2P 

Jenis 12 14 17 13 14 

9 Jumlah pengadaan 

sarana prasarana 

Unit 91 93 95 104 104 
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B. PENDANAAN 

Tabel 4.2 
RENCANA PENDANAAN/PEMBIAYAAN 2015-2019 

Sasaran Program  Indikator Kinerja 

Kegiatan Satker 

Difinisi Operasional Cara Hitung Satuan Target Capaian (000) 

      2015 2016 2017 2018 2019 

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 

kewaspadaan Dini (SKD), 

KLB dan bencana di wilayah 

layanan BTKL 

Presentase respon sinyal 

kewaspadaan Dini (SKD), KLB 

dan bencana di wilayah 

layanan BTKL dalam 1 Tahun 

Jumlah respon sinyal 

kewaspadaan dini (SKD), 

KLB dan bencana diwilayah 

layanan BTKL dalam 1 

Tahun 

 

Persen 94.00 % 93.652% 95.00 % 93.00 % 95.00 % 

2 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 

 

Serifikat 131.000 142.000 258.000 647.609. 450.000 

3 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 

Rekomend

asi/kajian 
110.111 297.000 117.578 2.337.022 135.650 

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 yang 

dihasilkan dalam 1 Tahun 

Jenis 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 factor 

risiko penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

berbasis laboratorium 

pengendalian penyakit tular 

vector dan zoonotik 

 

Jumlah rekomendasi 

surveilans atau kajian factor 

risiko penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

berbasis laboratorium 

pengendalian penyakit tular 

vector 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 

Rekomend

asi/kajian 
899.304 891.910 1.462.660 773.549 1.880.000 

Menurunnya penyakit 

menular langsung 

6 Jumlah rekomendasi 

surveilans atau kajian factor 

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 

Jumlah rekomendasi 

surveilans atau kajian factor 

resiko penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

berbasis laboratorium 

pengendalian penyakit 

menular langsung dalam 1 

Rekomend

asi/kajian 
56.107 618.400 586.430 74.999 756.800 
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Tahun Tahun 

 

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 

Dokumen 6.510.668 9.799.430 10.256.374 7.315.771 14.000.000 

8 Jumlah pengkatan kapasitas 

SDM bidang P2P 

Jumlah peningkatan kapasitas 

SDM bidang P2P dalam 1 

Tahun 

Jumlah pengkatan kapasitas 

SDM bidang P2P dalam 1 

Tahun 

Pelatihan 170.000 200.000 216.000 217.150 240.000. 

9 Jumlah pengadaan sarana 

prasarana 

Jumlah pengadaan sarana 

prasarana dalam 1 Tahun 

Jumlah pengadaan sarana 

prasarana dalam 1 Tahun 
Unit 3.800.000 4.100.000 4.220.000 4.180.211. 7.500.000 
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BAB V 

PEMANTAUAN, PENILAIAN 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 alternatif, kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan 

sebelumnya. 

❖ On-going (Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pemantauan) 

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan 

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 pelaksanaan 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. Pelaporan  

Format laporan Monev RAK triwulan dan LAKIP sesuai dengan Permenpan 

No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. 
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Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang 

menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi 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 (strategic 

issued) yang sedang dihadapi organisasi.   

Bab II Perencanaan Kinerja  

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan.  

Bab III    Akuntabilitas Kinerja/ Capaian Kinerja Organisasi  

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;   

2) Membandingkan antara realisasi 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 

organisasi;  

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 

ada);  
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5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;  

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;    

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.  

8) Realisasi Anggaran  Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.  

Bab IV    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 perlu    

Penyampaian evaluasi LAKIP pada bulan Januari tahun berikutnya 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

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 RI mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan 

akan dievaluasi pada pertengahan (2019) dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi 

Kegiatan BTKLPP Ambon 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


