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KATA PENGANTAR

Oengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan

Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Balikpapan tahun 2OZG2O24 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan

KekarantinaanKesehatan di pintu masuk negaradengan menjabarkan tujuan dan sasaran

strategis, arah ketrijakan dan sbategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024'

kami merasakan buku ini masih memilik banyak kekurangan karena dukungan data yang

belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas

program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus

disempumakan dan disesuaikan dengan perkenrbangan kegiatan dipintu masuk negara.

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2O2G2O24 dapat dijadikan dasar dan

acuan dalam rnelaksanakan upaya Inencegah masuk keluamya p€nyakit.Diharapkan RAK

2O2O-2O24 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Keria dan Sasaran

Kerja Pegawai.

Akhimya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 202G2O24

ini, semoga buku ini menladi dokumen bersama dan diiadikan acuan dalam pelaksanaan

Dukungan Manajenren semoga bermanfaat bagi kita sernua.

Ohober 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Periode tahun 202G2024 rrerupakan tahapan terakhir dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2OO+2O25, sehingga merupakan

periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN

2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di

mana pendapatan perkapita lndonesia akan nrencapai tingkat kesejahteraan sdara

dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Mi le lneomo Country\

yang memiliki kondisi infiastruKur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,

serta keseiahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik lndonesia Tahun 2020-2024 yaitu

TeMujudnya lndonesia Maiu yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia lndonesia

menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah,

terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan

kesadaran, kernauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar te.wujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program

kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagaikegiatan dilakukan untuk

mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di flntu masuk negara dilakukan

upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun

Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya rnerujuk kepada Keputusan Menteri
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Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kernenterian Kesehatan

fahun 2O2G2O24 bahwa tirpkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program

(RAP) dan Eselon ll atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. KONDISI UTf,UIS

Dari tahun ke tahun perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat

membuat jarak antar negara seolah makin dekat karena waktu tempuh yang semakin

singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat meletihi masa inkubasi

penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit

secara global dan dan meningkat menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang

Meresahkan Dunia (KKMMD). Oleh karena itu Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut

memiliki kemampuan dalam deteksi dini dan respon cepat terhadap munculnya

penyakiukeiadian yang berpotensi menyebabkan KKMD teGebut.

Pelabuhan dan bandara di pintu masuk negara harus melakukan sebagai pintu

masuk negara maupunharus melaksanakan upaya merespon terhadap adanya

kedaruratankesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD). Upaya

kekarantinaandilakukan dengan tujuan mencegah dan rnenangkal masuk dan keluamya

penyakit dan atau masalah kesehatan yang rnenjadi kedaruratan Kesehatan

masyarakat secara intemasional, termasuk penyakit infeksi emerging. Salah satunya

adalah melakukan kesiapsiagaan dan deteksi dini di pintu masuk negara.

Pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID 19 yang meresahkan masyarakat. Kasus

positif COVlDl9 di lndonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika

dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal I
April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan

Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di lndonesia. Dikalimantan

Timur kasus pertama di temukan di Bontang. Kasus COMD 19 yang menjangkiti salah

satu pasien baru asal Kota Bontang. Sampai dengan 26 Oktober 2020 terdapat 13.255

orang yang terkonfirmasi positif COVID 19 dan 461 orang meninggal dunia. Penemuan

kasus COVID 19 di pintu masuk wilayah keda KKP Kelas ll Balikpapan sampai dengan
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September 2020 terdapat 27 anak buah kapal yang terkonfirmasi positif COVID 19

dengan tindakan selanjutnya melakukan karantina 9 buah kapal dan 200 orang ABK,

dan 4 orang penumpang pesawat yang terkonfirmasi positif COVID 19.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan terletak di Propinsi Kalimantan

Timur, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya nelakukan upaya

kekarantinaan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan,

Pelabuhan Semayang di Balikpapan, Pelabuhan Kampung Baru di Balikpapan,

Pelabuhan Senipah di Kabupaten Kutai Kortanegara dan Pelabuhan Tanah Grogot di

Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Balikpapan telah menetapkan 12 indikator pencapaian kinerja. Adapun tahun 2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan telah berhasil mencapai target dan

indikator yang telah ditetapkan yaitu terdapat 24.850 dokumen yang diterbitkan dari hasil

pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dimana

tercapai '127,4oA dari target yang telah ditentukan. 100% sinyal SKDA(B di wilayah

layanan KKP telah direspon kurang dari 24 jam. Terdapat 1 .036 dokumen hasil dari

deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit menular dimana

lercapai 'l.37 ,7o/o dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 8 laporan layanan

Kesehatan pada situasi khusus di Pelabuhan dan bandara, terdapat 4 pelabuhan dan

bandara yang mempunyai kebiiakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah (Dokumen Rencana

Kontingensi). Terdapat 15.749 sertifikaUsurat ijin layanan Kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan. Terdapat 5 pelabuhanlbandara yang memenuhi syarat - syarat sanitasi.

Terdapat 5 pelabuhan/bandara wilayah perimeter dan buffer area bebas vector.

Terdapat 1.6E0 orang yang melakukan skrining darvatau sosialisasi penyakit menular

langsung. Terdapat 40 dokumen dukungan manajemen teknis dan tugas lainnya.

Terdapat 5 jenis peningkatas kapasitas SDM bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit. Terdapal22 unit pengadaan sarana/prasarana di Pelabuhan dan bandara.
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Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan UPT Kementerian Kes€hatan yang

dalam pelaksanaan tugasnya bertarpgungjawab kepada DireKorat Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia

nomor 234SMENKES/PER/XU2o1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/|V/20O8 tentang organisasi dan tata kerla Kantor

Kesehatan Pelabuhan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluamya

penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveillance epidemiologi,

kekarantinaan, pengendatian dampak keswehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,

pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang

muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi diwilayah

kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.
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Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan menjalankan fungsi :

a. Pelaksanaan kekarantinaan;

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas

batas darat negara;

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan

penyakit yang muncul kembali;

e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan intemasional;

g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehdan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat

kesehatan se(a bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan

dokumen kesehatan OMKABA impor;



j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan diwilayah kerja bandara, pelabuhan,

dan lintas batas darat negara;

l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan,

dan lintas batas darat negara;

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan,

dan lintas batas darat negara;

n. Pelaksanaan kaiian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans

kesehatan plabuhan;

o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas

batas darat negara;

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya terdiri dari beberapa seksi dan sub bagian, yaitu Seksi Pengendalian

Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE), Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

(PRL), Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wlayah (UKLW) serta Sub Bagian Tata

Usaha (Sub Bag TU), dengan tugas masing - masing adalah sebagai berikut :

1 . Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi,

laporan, urusan rumah usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian,

serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surverilans Epidemiologi (PKSE)

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi memPunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi

penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul

kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA' jejaring

kerja, kemitraan, kalian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang

kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat negara.
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3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas rnelakukan penyiapan

bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyujsunan laporan, dan koordinasi

pelaksanaanpengendalian veKor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi

lingkungan, iejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta

pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara

4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas \lVilayah (UKLW)

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas l/Vilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi

pelayanan kesehatan lerbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji,

perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi intemasional,

pengembangan jejaring keria, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis

bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat

negara.
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StruKur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan dapat dilihat

sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi

KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI UPAYA
KESEHATAN &

LINTAS WLAYAH

SEKSI PENGENDALIAN
KARANTII.IA &
SURVEILANS

EPIDEMIOLOGI

SEKSI
PENGENDALIAN

RISIKO
LINGKUNGAN

INSTALASI

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

WLAYAH KERJA :

1 BANDAR UDARA
SEPII{GC'AN

2. PELABU}IAN
BALIKPAPAN

3. PELABUHAN
KAA'PUNG BARU

4. PELSUS SEMPAH
5. PELSUS TAI'IAH

MERAH GROGOT
6. PELSUS PTP TAI.IAH

MERAH GRO@T
7- PELSUS MNDIL II
8- PELSUS LONGIKIS
9, PELSUS KUAFO
I O PETABU}IAN I-AUT

SEMBO'A
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Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll

Balikpapan memerlukan sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang

ada pada KKP Kelas ll Balikpapan pada saat ini berjumlah 65 orang yang terdiri dari:

1. Struhural

a. Kepala Kantor : 1 Orang

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 Orang

c. Kepala Seksi PKSE : 'l Orang

d. Kepala Seksi PRL : 1 Orang

e. Kepala Seksi UKLW : 1 Orang

2. Sub Bagian Tata Usaha

a. Perencana : l Orang

b. Analis Keuangan : 1 Orang

c. Bendahara :2 Orang

d. Analis Kepegawaian Ahli / fuialis

Sumber Daya ysnu5is Apanftur : 2 Orang

e. Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan : 'l Orang

f. Analis Kebijakan Bararg Milik Negara /
Analis Barang Milik Negara : 1 Orang

g. Analis Kepegawaian /

Pengelola Kepegawaian :l Orang

h. Pengelola Barang Milik Negara : 1 Orang

i. Pengadministrasi Umum : 1 Orang

3. Selsi Pengendalian Karantina dan Saurverilans Epidemiologi (PKSE)

a. Epidemiol€ Kesehatan Ahli Muda :2Otang

b. Epidemiolog Kesehatan Penyelia : 1 Orang

c. Epidemiolog Keaehatan Alrli : 4 Orang

d. Epidemiolog Kesehatan / Pengelola

Pengamatan Penyakit dan lmunisasi : 4 Orang

e. Epidemiolog Kesehatan Terampil : 1 Orang
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4. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

a. Entomolog Kesehatan Ahli Madya

b. Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

c. Entomolog Kesehatan Mahir

d. Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi

e. Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

f. Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan

g. Entomolog Kesehatan / Pengelola

Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang

5. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wlayah

a. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

b. Dokter

c. Perawat / Pengelola Keperawatan

d. Pranata Laboratorium Kesehatan

: 1 Orang

: 1 Orang

: 2 Orang

: 2 Orang

: 3 Orang

: 1 Orang

: 1 Orang

Berdasarkan tingkat Pendidikan dari 65 orang pegawai KKP Kelas ll Balikpapan 606

(4 orang) memiliki tingkat pendidikan magister (52), 47o (30 orang) diantaranya

memiliki tingkat pendidikan sarjana 51, 43o/o (28 orang) memiliki tingkat pendidikan

diploma (Dlll), 3% (2 orang) memiliki tingkat pendidikan SMA dan 1% (1 orang)

memiliki tingkat pendidikan SMP.

C. Potensi dan Permasalahan

Pada tahun 2019 yang masih menjadi permasalahan di KKP Kelas ll Balikpapan adalah:

1. Belum terdapat Badan Usaha Swasta (BUS) dalam pelaksanaan fumigasi yang telah

mendapatkan rekomendasi Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan

2. Belum terupdatenya FEta semua pelabuhan (pelabuhan umum maupun pelabuhan

khusus) di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan

3. Belum adanya sistem rujukan kasus pada situasi arus mudik bagi penumpang yang

tidak mampu, khususnya yang berasal dari luar kota Balikpapan.

el 24

: 't Orang

: 6 Orang

: 16 Orang

: 2 Orang
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4. Pada kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Haji di embarkasi

Balikpapan masih terdapat perneriksaan laboratorium yang tidak ditanggung oleh

BPJS sehingga dibebankan kepada jamaah dan petugas.

5. Kurangnya sosialisasi dari biro jasa umroh kepada jamaah umroh bahwa vaksin

harus dilakukan minimal 14 hari sebelum keberarpkatan.

6. Masih ditemukannya ICV palsu, jamaah yang tidak vaksin, jamaah yang hamil pada

iamaah umroh yang berangkat melalui bandara SAMS Balikpapan

7. KKP Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan punishnnnt

terhadap p€ngelola TPM di Pelabuhan/Bandara yang tidak menghiraukan sanitasi

8. Dalam pengendalian veKor terutama Aedes berbenturan dengan kebijakan

Pemerintah Kota yang sudah meminimalkan penggunaan bahan kimia.

9. Keengganan sebagian masyarakat di buffer area apabila dilakukan fogging.

Dan selama masa pandemi COVID 19 ini permasalahan yang ditemukan adalah:

1. Masih adanya pelaku perjalanan yang memakai alat angkut kapal khususnya yang

tidak memiliki Surat Rapid test (penumpang gelap) sehingga menyebabkan

terladinya penularan kasus baru

2. Masih ditemukan hasil rapid test reaktif/positif yang akan melakukan perialanan

3. Pengawasan dan pemeriksaan alat angkut waktunya 24 jam mengakibatkan

kelelahan petugas khususnya petugas KKP sehingga menyebabkan banyaknya

pegawai KKP yang terkonfirmasi positif covid

4- Dalam penggunaan Aplikasi E FIAC terkadang terdapat kendala di lapangan

sehubungan dengan sarana dan prasarana *W.tt handphone penumpang yang

tidak support terhadap aplikasi, Kartu l-lAC yang tidak diisi saat penumpang datang

sehingga menyebakan antrian dan tidak terpenuhinya protokol kesehatan yang

menyebabkan terjadinya penularan

5. Pengisian EFITAC dan kartu HAC tidak valid sehingga menyebabkan saal dilakukan

scaning barcode gagal dan tidak bisa bermakna saat di gunakan untuk tracing



Adapun Potensi penyelesaian masalah :

1. Mendorong Badan Usaha Swasta untuk mengurus rekomendasi yang dikeluarkan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan

2. Melakukan update pemetaan pelabuhan dalam hal letak koordinat, aklivitas bongkar

muat, volume kapal, jarak pelabuhan dan sebagainya di wilayah kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan

3. Koordinasi dengan Dinas kesehatan Kota terkait Rumah Sakit Rujukan yang dapat

diperuntukan bagi penumpang yang tidak mampu, khususnya yang berasal dari luar

Kota Balikpapan.

4. Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pembiayaan pada Rujukan kasus yang

diperuntukan bagi penumpang yang tidak mampu, khususnya yang berasal dari luar

Kota Balikpapan.

5. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asaljamaah untuk melakukan

pemeriksaan yang lebih akurat terhadap penyakh yang berhubungan dengan laik

terbang sehingga tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium di embarkasi

6. Meningkatkan sosialisasi tentang kesehatan dalam perjalanan menggunakan

pesawat udara dan kapal laut.

7. Memberikan rekomendasi penundaan keberangkatan jamaah dengan ICV palsu

dan habis masa berlaku ke lmigrasi Balikpapan

8. Melakukan proses penyidikan oleh PPNS KKP Kelas ll Balikpapan

9. Memaksimalkan advokasi lintas seKor, pemilik TPM yang ada di

pelabuhanhandara

10. Membuat himbauan dan aturan tegas untuk penjamah makanan dalam rangka

perubahan perilaku pengelolaan TPM

'11. Mengadakan pelatihan hygiene sanitasi bagi penjamah makanan yang belum

pemah mengikuti pelatihan hygiene sanitasi

12. Berkoordinasi dengan pemerintah kota sebelum melaksanakan pengendalian

veKor nyamuk.

13. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di buffer area saat melakukan

kegiatan foging
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'14. Berkoordinasi dengan pemerintah kota sebelum melaksanakan pengendalian

veKor nyamuk

15. Memperketat pengawasan di pintu masuk dan menghimbau kepada maskapai

maupun perusahaan kapal laut yang tidak menaikan penumpang apabila tidak

memiliki hasil rapid test dan EHAC maupun HAC yang valid

16. Sesuai rekomendasi dari KKP apabila hasil rapid test reaktif maupun positif tidak

diperkenankan diberangkatkan

17. Melakukan koordinasi dengan intsansi terkail di pelabuhan dan Bandara maupun

gugus crvid untuk penanganan dan mencari solusi permasalahan yang teriadi di

lapangan

18. Menyiapkan sarana di lapangan terhadap operator seperti di Bandara SAMS

Sepinggan Balikpapan bagi yang tidak memiliki handphone yang memadai

19. Melengkapi APD untuk petugas KKP yang bekeria di lapangan untuk memberikan

perlindungan terjadinya penularan

Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini di masing - masing seksi adalah

sebagai berikut :

1. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh seksi PKSE adalah sebagai berikut :

a. Belum seluruhnya SOP pengawasan Kapal dilaksanakan di lapangan

b. Belum seluruhnya petugas KKP memahami peraturan perundang.undangan

yang berlaku

c. Kemampuan komunikasi dalam bahasa 6ing belum seluruhnya dikuasai oleh

petugas

d. Dokumen double input atau kesalahan data kapal dan data perneriksaan

Hal itu disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya minat petugas untuk mengetahui dan mernahami seluruh

SOP yang yang berlaku

b. Masih kurangnya minat petugas untuk membaca dan memahami peraturan yang

berlaku
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c. Masih banyak petugas yang belum menguasai bahasa asing

d. Petugas kurang teliti dalam melakukan entry data alat angkut dan data hasil

p€meriksaan alat angkut

Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah :

a. Melakukan FGD untuk bedah SOP secara berkala

b. Melakukan FGD untuk bedah peraturan secara berkala

c. Mendorong petugas untuk belajar menguasai bahasa asing

d. Memberikan bimbingan dan asistensi kepada petugas dalam hal entry data di

seluruh wilker serta melakukan Rekonsiliasi data secara internal secara berkala

2. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi seksi PRL saat ini adalah :

a. Peralatan dan bahan belum semua tercukupi dan belum terkalibrasi, seped alat

pemeriksaan udara ruang, kadar debu, entomolog kit

b. Waktu pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan yang telah ditetapkan

berubah

c. Tenaga pelaksana kegiatan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan SOP

d. lnstrumen pengendalian veKor dan binatang penyakit serta instrumen sanitasi

lingkungan belum dibakukan

e. Penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan tidak menjadi perhatian lintas

seKor terkait

f. Bahan yang digunakan telah resisten

g. Pengawasan hygiene sanitasi rumah makan belum optimal

Hal itu disebabkan oleh :

a. Belum mengusulkan kegiatan untuk kalibrasi dan pemeliharaan alat

pengendalian lingkungan

b. Kader sebagian tidak pro aKif dalam pelaksanaan program

c- Tenaga pelaksana kegiatan tidak menilai sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan
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d. lnstrumen belum disesuaikan dengan Permenkes terbaru yang berlaku

e. Hasil diseminasi tklak ditindaklanjuti obh stakeholder

f. Penggunaan bahan yang sama secara terus-menerus

g. Pihak tenanUTPM tidak pro aKif terhadap kegiatan hygiene sanitasi lingkungan

Upaya penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Mengusulkan kalibrasi alat dan pemeliharaan berkala

b. Memberikan sosialisasi kembali kepada kader mengenai kegiatan pengendalian

risiko lingkungan

c. Meningkatkan jam pelatihan sanitarian dan entomolog dan melaksanakan

bimbingan teknis kepada tenaga sanitarian dan entomolog kEehatan

d. lnventarisasi Permenkes dan peraturan terkait dan penyeragaman instumen

pemeriksaan lingkungan

e. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi terhadap diseminasi informasi dengan

pihak terkait

f. Mengusulkan bahan baru untuk pengendalian

g. Berkoordinasi dan edukasi bagi pengelola TPM

3. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas \Mlayah

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Vaksin Meningitis dari pusat mendekati masa kadaluarsa bulan November 2020

b. Kesalahan dalam pelaksanaan vaksinasi, akibat kelalaian dari pefugas

vaksinasi.

c. WaKu Penyuntikan vaksin pada jamaah umrah yang ada di klinik non KKP

mendekati waktu keberangkatan iamaah.

d. Ketidaktepatan tdalaksana medis saat pelayanan di Bandara

e. Resiko penularan penyakit ke petugas medis

f. Kurangnya pelatihan bagi petugas medis dan non medis untuk peningkatan

kompetensi petugas.
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Hal ini disebabkan oleh :

a. Terjadi penutupan jemaah haji dan umrah dari Arab Saudi karena pardemi

covid-19, sehingga vaksin tidak terpakai sesuai dengan perencanaan.

b. Petugas terlalu terburu-buru&urang fokus pada waKu penyuntikan

c. Ketidaktahuan jamaah umroh dalam hal masa inkubasi vaksin

d. Kurangnya tenaga doKer pada saat pelayanan kesehatan di bandara

e. Ketidakdisiplinan petugas medis dan non medis dalam pemakaian APD

f. Karena pelatihan bagi petugas medis dan non medis sangat

Upaya penyelesaian maalah adalah sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan pusat dan penanggung jawab BMN terkait vaksin

meningitis yang mendekati masa kadaluarsa, karena rnerupakan Barang Milik

Negara.

b. Petugas medis harus lebih berhatFhati dan lebih fokum dalam bekeria

c. Perlunya sosialisasi pada biro perjalanan haji dan umrah rnengenai waktu

pelaksanaan vaksinasi

d. Perlunya penambahan doHer di bandara

e. Memotivasi p€tugas untuk disiplin dalam penggunaan APD

f. Mengkaji ulang kebutuhan pelatihan petugas medis maupun non medis
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BAB II

USI, ilIEI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. VtSt DAN MlSl

Dalam rangka mencapai terwu,udnya Msi Presiden yakni: "Teruujudnya lndonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong",

maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2O2U2O24, yakni: Peningkatan

Kualitas Manusia lndonesia, Penguatan StruKur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan

Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan

Hidup yang Berkelaniutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, danTerpercaya'

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman padaseluruh Warga,

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, EfeKif, dan Terpercaya dan Sinergi

Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia lndonesia, termasuk penguatan

struhur ekonomi yang produKif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan

telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020'2024, melalui Menurunkan angka

kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki

pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan

penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan sebagai unit pelaksana teknis

dibawah DireKorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung

pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan.

B. TUJUAN

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Diuen pencegahan

dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
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Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan memiliki tujuan strategis

meningkatkan pelayanan kekarantinaan dalam pencegahan dan pengendalian masuk

serta keluarnya penyakit di pintu masuk negara dan wilayah melalui :

'1. Meningkatkan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar

100%

2. Meningkatkan perEendalian faktor risiko yang ditemukan pada orang, barang, alat

angkut dan lingkungan sebesar 100%

3. Meningkatkan pengendalian faKor risiko di pintu masuk negara seb€sar 950,6

4. Meningkatkan nilai kin€ria anggaran sebesar 85

5. Meningkatkan nilai kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 95%

6. Meningkatkan nilai implementasi l/\tBK sebesar 8O

7. Meningkatkan pelatihan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 65%

C. SASARANSTRATEGIS

Dalam mencapai tujuan stuategis diletapkan sasaran $rategb, rneningkatnya

pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% dengan

indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan sebesar 1.407.427 pad€ akhir tahun 2024

2. Persentase pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 1il)% pada akhir tahun

2024

3. lndeks pengendalian faKor risiko di pintu masuk negam sebesar 950,6 pada akhir

lahun 2O24

4. Nilai kinerja anggaran sebesar 85 pada akhir tahun 2024

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 95% pada

akhir tahun 2024

6. Kineria imptementasi l/\iBK satker sebesar 80 pada akhir tahun 2024

7. Persentase peningkatkan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 650/6 pada akhir

tahun 2024

171



BAB III

ARAH T(EBIJAKAN DAl{ STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas ll Balikpapan adalah mendukung

kebuakan dan strategi Ditien P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh

inovasi dan pemanfaatan teknologi diletapkan arah kebijakan KKP Kelas ll Balikpapan

sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko

2. Penguatan pelaksanaan kekarantinaan kes€hatan di pintu masuk negara

3. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokasi.

4. Penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia

5. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

6. Pemenuhan sarana dan prasarana

7. Penguatan jejaring kerja dengan lintas seclor

8. Peningkatan sistem teknologi dan informasi

B. STRATEGI

Seperti yang telah ditetapkan di bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas ll Balikpapan

telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Perregahan dan

Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 sefia mengacu pada strategi Kementerian

Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko

2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko

3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan fuclor risiko

4. Peningkatan komunikasi dan advokasi

5. Penguatanakuntabilitas

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

7. Kerjasama lintas sector dan program

8. Penguatansurveilansepidemiologi

9. Penguatan sistem teknologi dan informasi
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C. KERANGKAREGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan.

Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu'

Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya mernbutuhkan dukungan regulasi

yang menjadi landasan dan dasar hukum sehirgga tidak salah arah dan mempunyai

aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga

diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh

satuan Keria. Dukungan regulasi yang baik akan rneniamin standar dan mutu dalam

pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 4 tentang tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43|/MenkeJSUlVl 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Ungkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos

Lintas Batias dalam Rangka Karantina

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa

Boga

6. Peraturan Menteri Kesehatan No.2348 Tahun 201'l tentang Perubahan Permenkes

No. 365/PerflVl2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

7. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran HaPus

Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos

Lintas Batas Darat

8. Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanilasi Kapal

9. Keputusan Menteri Kesehatan i,lo '1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan lnduslri

'l O. Keputusan Menteri Kesehatan No 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

1 1 . Keputusan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas

Air Minum
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12. Keputusan Menteri Kesehatan No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air Minum

13. Keputusan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air unfuk Keperluan Hygiene

Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

'15. Keputusan Dirjen PP dan PL Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur

Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk Negara.

16. PP Nomor 56 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat

menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara

Penanggulangan Sepedunya

't 7. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

18. PP Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

19. PP No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Corona Mrus

Disease 2019 sebagai Bencana Nasional

20. PP No 2'l Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Mrus Disease 20'19

21. lntematbnal Health Regulation (lHR) Tahun 2005

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas ll Balikpapan, beberapa

kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

'l . Regulasi dalam deteksi dini di pelabuhan

2. SOP Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

3. Peraturan Pemerintah tentang Kekarantinaan Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kekarantinaan Kesehatan
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KEGTATAN

Memperhatikan Rencana Aksi ProgramDireKorat Pencegahan dan Pengendalan

Penyakit tahun 202G2024, Tujuan, tuah Kebuakan, Strategi dan Sasaran Strategis

sebagaimana diuraikan dalam baFbab sebelumnya, maka target kineria dan kerangka

pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas ll Balikpapan fahun 2O2G2O24.

A. TARGET KII{ERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara

berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kineria dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4. 1

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan lndikator Sasaran Strategis RAK KKP

Kelas ll Balikpapan Tahun 2O2G2O24

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis lndikator

1 Meningkatkan

pelayanan

kekarantinaan dalam

pencegahan dan

pengendalian masuk

serta keluarnya

penyakit di pintu

masuk negara dan

wilayah

Meningkatnya Pelayanan

Kekarantinaan di Pintu

Masuk Negara dan \Mlayah

1. Jumlah pemeriksaan

orang, alat angkut,

barang dan

lingkungan sesuai

standar kekarantinaan

kesehatan sebesar

1.4O7 .247 pada tahun

2024

2. Persentase faKor

risiko penyakit difintu

masuk yang

dikendalikan pada

orang, alat angktt,

barang dan

lingkungan sebesar
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No Tujuan Strategis Sasaran Shategis lndikator

1000,6 pada tahun

2024

3. lndeks Pengendalian

Fahor Risiko di pintu

masuk negara

sebesar 95% pada

tahun 2O24

4. Nilai kinerja anggaran

sebesar 85 pada tahun

2024

5. Persentase tingkat

kepatuhan

penyampaian laporan

keuangan 95% pada

tahun 2024

6. Kinerja implementasi

\ JtsK satker sebesar

80 pada tahun 2024

7. Persentase

Peningkatan

kapasitas ASN

sebanyak 20 JPL

sebesar 65010 pada

tahun 2024

B. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan

lndikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, lndikator Kinerja
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Program, Sasaran Kegiatan, dan lndikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan

202G2024.

Sasaran Kantor Kesesehatan Pelabuhan Kelas ll Balikpapan adalah Meningkatnya

pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, Untuk mencapai sasaran

hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah perneriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

a. PemeriksaarVpenapisan orang

1) Kedatangan penumpang pesawat dari luar negeri

2) Keberangkatan penumpang pesawat ke luar negeri

3) Kedatangan ku pesawat dari luar negeri

4) Keberangkatan kru pesawat ke luar negeri

5) Kedatangan ABK kapal dari luar negeri

6) Kedatangan jamaah haji

b. Pemeriksaan Alat angkut sesuai standar karantina

1) Kedatangan kapal dari luar negeri

2) Keberangkatan kapal ke luar negeri

3) Kedatangan pesawat dari luar negeri

4) Keberangkatan pesawat ke luar negeri

5) Kedatangan pesawd haji

6) Keberangkatan pesawat haji

c. Pemeriksaan Barang

1) Kedatangan penumpang pesatyat dari luar negeri

2) Kedatangan kapal dari luar negeri

3) Jumlah jamaah haji datang

4) Jumlah pesawat kargo yang datang

d. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1) Pemedksaan sanitasi alat arEkut dalam rangka penerbitan SSCC/SSCEC

2) Pemeriksaan lingkungan Tempat-Tempd Umum CITU) dan Tempat

Pengelolaan Makanan OPM)
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e. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1) Pemeriksaary'penapisan orang

a) Jumlah keberangkatan jamaah haji

b) Jumlah orang yang divaksinasi Meningitis

c) Jumlah screening TB

d) Jumlah sunat keterangan laik terbang6erlayar

2) Pemeriksaan Barang

a) Jumlah keberangkatan jamaah haji

b) Jumlah ijin angkut ,enazah

2. Persentase faKor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat

angkut, barang dan lingkungan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Persentase FaKor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkul, barang, dan

lingkungan

1) Faktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut

2) Faktor Risiko yang dlkendalikan pada lingkungan (ITU dan TPM)

b. Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang

1) Jumlah vaksinasi Meningitb

2) Jumlah jamaah haii

3) Jumlah orang dengan HIV +

4) Jumlah orang dengan TB +

3. lndeks Pengendalian FaKor Risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. M€lakukan p€ngolahan data surveilans

b. Merespon sinyal SKD KLB dan bencana kurang dari 24 jam

c. Menyusun rencana kontingensi

d. Pemeriksaan sanitasi alat angkut dalam rangka penerbitan SSCC/SSCEC

e. Pemeriksaan lingkungan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan

Makanan OPM)
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5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Kegiatan yang dilakukan adalah rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan rnelalui

aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web yang disebut

e.Rekon & LK. Sedangkan yang perlu dipefiatikan dalam penyampaian rekonsiliasi

laporan keuangan bulanan adalah ketepatan waKu upload, status rekonsiliasi, hasil

rekonsiliasi, rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK-BMN dan jumlah upload

laporan keuangan.
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f. Pemeriksaan FaKor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut

g. Pemeriksaan Faktor Risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU dan TPM)

h. Pengendalian FaKor Risiko di pintu masuk negara

1) lndeks Pinjal < 1

2) Hl Perimeter = 0

3) Tidak ditemukan larva Anopheles

4) Kepadatan kecoa rendah

5) Kepadatan lalat < 2

6) TTU memenuhi syarat

7) TPM laik hygiene

8) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

4. Nilai kineria anggaran

Kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pnilaian atas Kinerja Anggaran

tahun anggaran berjalan. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan

anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai

kinerja anggaran didapatkan dari melakukan input data di Aplikasi E-monev DJA

dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi monitoring dan evaluasi kineda

anggaran yang dilaksanakan pada tingkat Satuan Ke.ja, Unit Eselon l/Program,

Kementerian/Lembaga. Untuk memperoleah nilai kinerja anggaran, maka input E

Monev DJA dilaksanakan setiap bulan selama tahun anggaran befalan.



6. Kinerja implementasi \AIBK satker

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja imdementasi satker

\ /BK adalah dengan melaksanakan penilaian mandiri/ self assessment dengan

mengisi Lembar Kerja Evaluasi Zona lntegritas menggunakan aplikasi SlPli{AL

\ rBK/l ,BBM Kemenkes Rl

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan kapasitas

ASN

sebanyak 20 JPL dalam kurun waKu 1 (satu) tahun, baik rnelalui peningkatan SDM

intemal maupun ekstemal

C, KERANGKAPENDANAAN

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai

target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik

yang bersumber dari Rupiah Mumi, Pendapatan Nasional Bukan Pajak.

No

Sa6aran Prog6m
(Outcomo),sss5rsn

Kegbtan
(orrbdlrlnditator

Ta.get Alokasi (000)

2020 2021 2022 2023 202I 2020 2021 2022 2023 2021

KKP Kelas ll Balikoapan
1 Jumlah

pemeriksaan ofang,
alat angkut, barang
dan lingkungan
sesuai standar
kekar-anlinaan
kesehatan

't.3r2.010 1.345.465 1.367.069 1 3Aa 7,40 1.107.127 1.935.737 2.017 523 2.O23.400 2 063.570 2.098.248

2 Persentase faktor
risiko penyaldt
dipintu masuk yang
dikendalikan pada
orang, alat angkut,
barang dan
linokuioan

90% 93% 95% 97% 100% 634.981 668.930 7m 066 765.069 n1.823

3 lrxbks
Pengerdalian
FaKor Rbiko di
ddu mas{* neqara

850/6 87% 90. 93% 95% 177.492 509 366 526.4U fi2.76 560.39,{
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Ho

Sasaran Progl-am
(OulDome)rsasaEn

Kogitt!n
(OutDutllrditator

Target Alokasi (000)

20m 2021 2022 2023 2021 20m 2021 2022 2023 2021

4 Nilai kineria
anqqalan

80 83 u 85 106.,116 117.7 't 't 8.323 124-189 129.3i19

5 Persentase tingkat
kepatuhan
penyampaian
laporan keuanqan

80% 85% 90% 97% 950,6 't 18.91 1 125.856 131 0Sg 140_654 114.537

6 Kineda
implementasi wBK
satker

76 77 78 80 47.693 50.077 53.581 56.210 57.971

7 Persentase
PenirEkatan
kaDasitas ASN

45% 50% 55% 60% 65% 180.745 189.782 199.271 209.234 219.696
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BAB V

PEMANTAUAN, PENII.AIAN DAN PELAFORAN

1. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu rencana

kegiatan dengan target yang telah ditetapkan kemudian mengidentifikasi serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas

pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.

Pemantauan dilakukan dengan cara :

1 . Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana

2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi

3. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari

tujuan

Pemantauan dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan. Pemantauan

dilakukan secera berjenjang oleh masing - masing seksi.

2. Penilaian

Penilaian rencana aksi kegiatan KKP Kelas ll Balikpapan untuk menilai keberhasilan

penyelenggaraan program pada KKP Kelas ll Balikpapan. Penilaian dimaksudkan untuk

memberikan nilaiterhadap hasil yang dicapaidalam keseluruhan tahapan kegiatan untuk

proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan,

dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji

efektifitas dan efisensi pengelolaan program. Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan

untuk mengetahui hasil dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian faKa tentang suatu keadaan

atau suatu kegiatan. Fakla yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk

informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenamya atas suatu kegiatan atau
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pekerjaan. Dalam kegiatan ini pelaporan dilakukan dalam bentuk laporanan bulanan

sampai dengan laporan tahunan.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas ll BalikpapanTahun 202G2024 ini disusun

untuk meniadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas ll

Balikpapandalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikianseksi di KKP Kelas ll

Balikpapanmempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada

pertengahan penode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang

berlaku-

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di KKP Kelas ll Balikpapan Oleh

karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan

ucapan terima kasih yang sebesar-besamya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas ll

Balikpapan, upaya dukungan manajemen rnsnbe.ikan konfibusi yang brmakna dalam

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan

kesehalan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit

serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan intemasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka

akan dilakukan penyempumaan sebagaimana mestinya.
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PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO
SASARAN
KEGIATAN

NO INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk Negara
dan \Mlayah

Jumlah pemeriksaan orang, alat
angkut, barang dan lingkungan
sesuai standar kekarantinaan
kesehatan

KASIE PKSE

2 Persentase faktor risiko penyakit
dipintu masuk yang dikendalikan
pada orang, alat angkut, barang
dan lingkungan

KASIE PKSE

a lndeks Pengendalian Faktor
Risiko di pintu masuk negara

KASIE PRL

4 Nilai kineria anqqaran KASUBAG TU
5 Persentase tingkat kepatuhan

penyampaian laporan keuangan
KASUBAG TU

6 Kinerja implementasi WBK
satker

KASUBAG TU

7 Persentase Peningkatian
kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

KASUBAG TU
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