
KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahrnat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan

Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado tahun 2020-2024 ini

dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untLrk Meningkatkan Pelayanan

Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan menjabarkan tujuan dan

sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

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

kami merasakan buku ini masih rnemiliki banyal< kekurangan karena dukungan data yang

belum mentadai terutama data-data yarrg digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas

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

disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan wilayah kerja (Regional).

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan

acuan dalam melaksanakan upaya pelaksanaan Surveilans dan laboratorium kesehatan

masyarakat. Bagi kepala Bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-

2024 dapat digunakan sebagai acuan dalarn menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja

Pegawai.

Akhirnya karni rnengucapkan terirra kasih kepada semua pihak yang telah

berproses bersama dan rnendukung tersusLrnnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024

ini, semoga buku ini rnenjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan

Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Manado, 31 Agustus 2020
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BAB I

PENDAHU[,UAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 nerupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan

.larrgka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 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 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara

berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Inconte Countryt) yang memiliki kondisi

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat

yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu

Terwujudnya lndonesia Maju yarrg Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Cotong - Royong, dirnana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama

dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.

Pembangunan hesehatan bertu.iuan rneningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup seliat bagi setiap orang agar terrvLrjud dera.jat 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 Penvakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung

pencegahan dan pengendalian peny'akit, di wilayah dilaksanakan berbagai program salah

satunya adalah dukungan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa I(enrenterian/Lernbaga menyusun Rencana Strategi

(Rerrstra). Selaniutnya rneru.jirk liepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 2l tahun

2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan '['ahurr 2020-2024 bahwa tingkat

Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan keria

menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).



B. Kondisi [Jmurn

Secara umurn BTKL.PP Kelas I Manado pada tahun 2019 telah berhasil mencapai

target darr indikator yang telah ditetapkan dengan capaian rata-rata94,690 .

Indikator yang pertama adalah persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD),

KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL dengan capaian 125o/o, kegiatan yang

dilakukan adalah penilaiarr dan respon cepat KLB sebanyak 100% dari target 80%.

Sementara respon yang dilahukan dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah

ditargetl<arr (80%) sehingga realisasi capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Untuk indikator jumlah sertiflkat hasil uji laboratorium dan kalibrasi pada tahun

2019 tercapai sebesar 109%, adapun besaran capaian tersebut terdiri dari 6.566 sertifikat

pengulian di laboratorium.

Pada indikator jurnlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit

dan penyehatan lirrgkungan berbasis laboratorium tercapai sebesar 100%.

Pada tahun 2019, jumlah model atau teknologi tepat guna yang ditargetkan sebagai

irrdikator adalah 7 jenis dan yang berhasil dibuat oleh BTKLPP Kelas I Manado ada

sebanl'ak 7 jenis sehingga pencapaian indikator l<inerjanya adalah 100%.

Selama tahun 2019, pada indikator.jumlah surveilans atau kajian faktor risiko

penyakit dan penyehatan lingkLrngarr berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotil< sebanyak 36 rel<omendasi dari target 32 rekomendasi. Dengan

demikian pencapaian pada irrdikator ini adalah sebesar 112.5%.

Untuk indikator rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung

tercapai sebanyak 3 rel<omendasi dari target 3 rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

Selanta tahun 2019, untuk indikator.iumlah dokunren dukungan manajemen pada

Program Pencegalian dan Pengendalian Penyakit yang dihasilkan adalah sebanyak 40

dokumen dari target 40 dokumen atau sebesar 100%.

Realisasi untul< irrdikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tahun

2019 telah sesuai dengan taget yarrg telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 pelatihan dengan

persentase capaian sebesar 100%.



Pada indikator jumlah pengadaan sarana prasarana selama tahun 2019, tercapai

sebesar 100% dari target sebanyak 30 unitjurnlah pengadaan sarana prasarana dan tercapai

sebanyak 30 unit.

Secara un'rurn, capaian kinerja BTKLPP Kelas I Manado selama lirna tahun

terakhir sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian pada masing-masing

indikator kinerja yang rata-rata l00oh.

Sumber Daya Marrusia

Jurnlah Pegawai yang ada di BT'KLPP Kelas I Manado pada akhir tahun 2019

adalah 50 orang ASN, selain ASN ada I I tenaga honorer terdiri dari 4 orang tenaga

pramubakti dan 2 orang tenaga pengemudi. Selain ASN dan honorer terdapat l3 tenaga

outsourcing yang terdiri dari 3 orang tenaga kontrak satpanr dan 2 orang tenaga cleaning

serv i ce.

Jurnlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan rneliputi SLTA atau sederajat

ada 2 orang, Diploma 3 sebanyak I I orang, S I sebanyak 39 orang, 52 sebanyak 8 orang,

dan 53 ada 2 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis jabatan. maka yang mendLrduki jabatan struktural

sebanyak 5 orang,.iabatan turrgsional teknis ada 5 orang dan jabatan fungsional umum

(non angka kredit) sebanyak 40 orang.

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Teknik Kesehatan Lirrgkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I

Manado sebagai Unit Pelaksana 'fel<nis Kenrenterian Kesehatan R.l. diatur berdasarkan

Keputrrsan Menteri Kesehatan [t.1. Nomor 266lMenkesiSK/lll/2004 tentang Kriteria

Klasiflkasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pemberantasan Perryakit Menular dan Peraturan Menteri Kesehatan R.l. Nomor

2349lMENKES/PER/XI/201 I tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Bidang'l-eknik Kesehatan Lingkurrgan dan Pengendalian Penyakit.

Atas dasar ini pula, BTKLPP Kelas I Manado dibebarri tugas untuk melaksanakan

surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali



mLrtu. kalrbrasi. pendidikarr dan pelatihan, pengernbangan model dan teknologi tepat guna,

kewaspadaan dini dan penarrggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang

pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Selain

melaksanakan tugasnya, BTKLPP Kelas I Manado juga menjalankan fungsi sebagai

berikLrt :

a. Pelaltsanaan surveilans epiderniologi.

b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL).

c. Pelaksanaan laboratoriurn rujukan.

d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna.

e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi.

f'. Pelal<sanaan perrilaian dan rcspon cepat. kervaspadaarr dini dan penanggulangan

Kt-U/wabah dan bencana.

g. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular.

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular,

kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.

i Pelaksanaan ketatausahaan dan lierurnahtanggaan BTKl-PP.

BTKLPP Kelas I Manado tediri atas:

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan

infbrmasi, evaluasi dan laporan" keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha,

pcrlengkapan. dan rumah tangga.

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

Seksi Surveilans Epidemiologi mernpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan

perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit

nrenular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan

KLB. kajian, dan diserninasi infbrnrasi. kesehatan lingkungan, kesehatan rnatra,

kemitraan dan jejaring kerja. serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans

epiderniologi.

c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratoriurn rnernpunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan

teknologi dan laboratorium. kernitraan dan jejaringkerja, kesehatan lingkungan,



kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan laboratorium

pengendalian penyakit. kesehatan Iingkungan, dan kesehatan matra.

d. Seksi Analisis Danrpak Kesehatan Lingkungan

Seksi Analisis Darnpak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas rnelakukan

penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak

lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan

pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan

matra.

e. lnstalasi

t'. Kelompok JabatanFungsional.

Dalarn rangka melaksanakan tugas dan fLrngsi tersebut. BTKLPP Kelas I Manado

rnengoptir.nalkan dul<urrgan dari I sub bagian-l'ata Usaha.3 seksi yang meliputi Seksi

Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, Surveilans Epidemiologi dan Pengembangan

Teknologi Laboratorium serta beberapa instalasi yang terdiri dari Instalasi Pelayanan

Teknis. Laboratorium Kinria Air, Laboratorium Biologi Lingkungan, Laboratorium Kimia

udara, Intalasi Media dan Reagensia, lnstalasi Pemeliharaan Mutu Peralatan dan

Kalibrasi, Teknologi 'l'epat Guna. Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit

'l'idak Menular, ErTtornologi dan Pengendalian Vektor.

Cl. Potensi dan Permasalahan

Beberapa pertnasalahan yang dihadapi clalarn mendukung tercapaian indikator kinerja

tahun 2019 yaitu:

Belum maksimalnya kerjasarrtalsharing sumber daya baik data, anggaran,

sarana/prasarana pendukung untul< pengerrdalian faktor risiko dan penyakit di wilayah

layanan B1'KLPP Kelas I Manado. Kurarrgnya koordinasi awal dengan pihak terkait

mengenai program kegiatan karena kooldirrasi harrya dilakukan dengan Dinas

Kesehatan setempat dan selanjutnya harus rnelakukan koordinasi dengan lintas sektor

yang terkait.



2. Hanrbatan yang dihadapi oleh Seksi ADKL pada saat penyusunan kajian adalah

keterbatasan data dukung, baik data sekunder yang berasal dari Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten rraupun refbrensi perrdukung lainnya yang relevan dengan kajian.

3. Adanya beberapa l<egiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah

direncanakan karena berhubungan dengan provider/pihak eksternal seperti adanya

perubahan jadwal uji banding/u.li profisiensi dan akreditasi laboratorium sehingga

realisasi kegiatan hanya dapat dicapai pada akhir tahLrrr, Hal ini menyebabkan sisa

anggaran pada kegiatan tersebut tidak dapat digunakan kembali.

4. Pada saat dilapangan ditemukan beberapa kendala yaitu sulitnya mencari referensi alatl

bahan ataupun teknologi pemecahan masalah yang sesuai dengan desain TTC yang

akan dibuat, keterbatasan pengetahuan dalam merancang desain atau prototype yang

akan dibuat.

5. Indikator kineria.iurnlah rekomendasi surveilans atau ka.iian faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan, berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotik, merupakan indikator menyesuail<.uin dengan RAK BTKLPP Kelas I Manado

2015 - 2019. Sehingga untuk menyusun dan mencapai target yang diinginkan, masih

harus terus rnelakukan penyempurnaan format laporan dan kriteria penyusunan jumlah

target yang digunakan sebagai bentuk output kinerja ini.

6. Dellnisi operasional.iurnlah sertifikat hasil Lrji laboratorium dan kalibrasi masih secara

umurn diartikan secara Iuas dan kurang mengikat, sehingga dapat diartikan berbeda-

beda bagi setiap B/BTKL.

7. Perrnasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu Belurn ada tenaga fungsional

entomologi. 1'erraga ini cliperlirkan dalarn rangka pengendalian penyakit yang

berpotensial KLB yang ditularkan oleh vector.

8. Selain itu, berkurangnya jumlah personil laboratorium kirnia air karena mutasi pegawai

sehingga men"lpengaruhi waktLr penyelesaian hasil pengujian di laboratorium. Hal ini

dapat diatasi dengan menambah tugas pokok dari instalasi lain agar dapat

diperbarrtukan pada proses perrgujian laboratoriunr tersebut.



Adanya upaya mengatasi permasalahan adalah dengan jejaring kerja dan kemitraan

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di rvilayah kerja diharapkan dapat membantu

tersedianya dukungan data. baik yarrg berLrpa data sekunder nlaupun tersier. Serta hasil

ka.jian diharapkarr dapat di distribusikan melalui disenrinasi inlbrmasi langsung atau tidak

langsung sehingga bisa d itindaklanjuti.

Penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan model dan teknologi tepat guna

oleh lnstalasi Teknologi Tepat Guna BTKLPP Kelas I Manado harus disesuaikarr dengan

Petunjuk Perencanaan.



I}AB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalarn rangka mencapai tenvujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia

Maju lang BerdaLrlat. Mandiri. dan Berl<epribadian. Berlandaskan Gotong Royong", maka

telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas

Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktil, Mandiri dan Berdaya

Saing, Pernbangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan

Sistern I-lukurn yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi

Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan'lerpercaya dan Sinergi Pernerintah Daerah dalam

Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan

struktur ekonomi yang produktit, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah

rnenfabarkan Misi Presiderr Tahun 2020-2021. rnelalui Menurunkan angka kematian ibu

dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Mernperbaiki pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kernandirian dan penggunaan produk farmasi dan

alat kesehatan dalanr negeri,

B'|KLPP Kelas I Manado sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi

misi presiden yang telah ditetapkarr oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tu.iuan

Guna mencapai tujuan Kerrenterian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan

Pengendalian penyakit dalarn Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

B'|KLPP Kelas I Manado memiliki tu.iuan strategis Meningkatnya Pelayanan

Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.



C. SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai tu.juan program dalam penyelenggaraan Pencegahan dan

pengerrdalian penyakit berbasis laboratoriunr, B'|KLPP Kelas I Manado mengembangkan

strategi sebagai berikut :

l. Strategi Surveilans Epidemiologi (SE)

Strategi yang digunakan dalarn pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi adalah

sebagai beril<ut :

a) Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program maupun lintas sektor.

b) Mengembangkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap KLB.

c) Melaksanakan respon cepat dan perranggulangan Kl-B

d) Melaksanakan diserninasi infbrmasi dan advokasi kepada sektor terkait.

2. Strategi Analisis Darnpak Kesehatan Lingkungan (ADKL)

Strategi yarrg digurrakan dalanr pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan

Lingkurrgan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor.

b) Melaksanakan kajian kesehatan lingkungan

c) Melaksanakan ka.iian pengendalian penyakit

d) Mengernbangkan kernampuan SDM

e) Melaksanakan pengembangan rnodel

f) Melaksanakan pengernbangan teknologi

g) Melaksanakan monev penerapan teknologi

3. Strategi Pengembangarr'feknologi dan Laboratorium (PTL)

Strategi yang digunakan dalarn pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi dan

L.aboratoriurr adalah sebagai berikut :



a) Melaksanakan jejaring dan kernitraan laboratorium

b) Melaksanakan pengembangan SDM,

c) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana

d) Melaksanakan pemutakhiran rnetode pengujian

e) Melaksanakan kalibrasi alat

f) Melaksanakan quality control

4. Strategi Sub Bagian Tata Usaha

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha adalah sebagai berikut;

a) Mengernbangkan dan memperkuat sistetn perrbiayaan

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan, kcpagawaian dan kerumah tanggan.

c) Melaksanakan pengelolaan infonnasi, evaluasi dan laporan.



BAB III
ARAH KEI}IJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan BTKLPP Kelas I Manado adalah mendukung

kebijakan dan strategi Diden P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi

dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan B'|KLPP Kelas I Manado sebagai

berikut :

l. Penguatan surveilans dan respon KLB

2. Perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna

3. Penguatan akuntabilatas dalam upaya ntewujudkan rel'ormasi birokrasi.

.1. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sulnber Daya tnanttsia

5. Perrguatan sinergisme, kolaborasi dan irrtegrasi program

Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran BBTKLPP Kelas I Manado

adalah:

l. Peningkatan pelaksanaarrdan pernantauansurveilans epiderniologi penyakit berbasis

laboratoriumdan faktor ri si konya.

2. Penyelenggaraan praktik laboratorium yang baik dalam mendukung pelaksanaan

surve i lans ep idern io logi berbas is laboratorium.

3. Peningkatan upaya pengembanganteknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian

penyakit sebagai tirrdak laniLrt hasil surveilans/kaiian.

4. Peningkatan keterlibatan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan melalui

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

5. Peningkatan kenrampuan sumber daya manusia berbasis kinerja

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkarr di Bab sebelumnya, bahwa BTKLPP Kelas I Manado

telah menatapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian

Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

l. Peningkatan surveilans dan resoorr KLB

2. Peningkatan Penranfiratn teknologi tepat guna



3. Perringkatan kornunikasi dan advokasi

4. Penguatan akuntabilitas

5. Peningkatan kapasitas sumber daya rnanusis

6. Kerjasama lintas sektor dan program

Strategi yang ditetapkan BTKLPP Kelas I Manado dalam rangka mencapai sasaran

adalah:

l. Meningkatkan respon sinyal SKD/surveilans/kajian/pemantauan melalui penguatan

kervaspadaan,deteksi dini. investigasi, dan penanggulangan KLB, bencana, wabah, dan

kondisi matra lain.

2. Mengedeparrkan keterlibatan masyarakat rnclalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

3. Mernanfaatkan teknologi infornrasi dan kornunikasi

4. Meningkatkan kualitas advokasi/iejarirrg kernitraan dengan stakeholder terkait melalui

sosialisasi data/infbrrnasi yang berkualitas serta up to date, terutama yang terkait

dengan taktor risiko penyakit.

5. Mempertahankan penyelenggaraan praktik laboratoriunr yang baiksesuai dengan

standar akreditasi dalam pelaksanaan pengujian dan kalibrasi.

6. Mengembangkan rnodel/teknologi sebagai solusi terhadap terjadinya masalah penyakit

maupun faktor risikonya.

7. Mengernbangkan potensi SDM rnelalui berbagai upaya peningkatan kapasitas sesuai

standar kompetensi pelaksanaan tugas dan firngsi institusi

C. Kerangka regulasi

Dalam perryelenggaraan tugas pokok dan tungsi sebagai pelaksana pelayanan.

Sebagai pelaksana penierintah berkerva.iibarr nrenyediakan pelayanan yang bermutu.

Dalam menjalankan peran pemerintah irri tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang

rnenjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek

perlindungan yang kuat.

Disarnping peraturan perundang-undangan y'ang disusun oleh pusat juga diperlukan

peraturan dalam berrtuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja.

Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.



Saat ini sudah tersedia regulasi. nnatara lain :

L Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindurigan Konsumen.

3. Undang-Urrdang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pernerintahan D]aerah

4. Undang-Undang Nornor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

5, Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otononr

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 102 tahr.rn 2000 tentang Standarisasi Nasional

7. Peraturan Perrerintah Nomor 65 TahLrn 2005 tentang Pedoman Penyusunan

St6ndar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

8. Perpres Nomor l8 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RP.lMN) 2020-2021

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI NonTor 2349/MENKES/PER/XV2011, tentang

Organisasi dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nornor 02 tahun 1998 tentang

Penentuan Baku Mr-rtu Lingkungarr

ll. Keputusan Merrteri Lingkungan Hidup RI Nomor 06 tahun 2009 tentang

Laboratorium Lingkungan

12. Keputusan Menteri Kesehatan Rl No.llK.03.0l.l60ll12010 Tentang Perencanaan

Strategis Kementerian Kesehatan 2010 -2014

13. KeputLrsan Menteri Kesehatarr RI No.266lMenkes/SKlllll2004 tentang Kriteria

Klasifikasi UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan

Penyakit Menular



14. Keputuan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor:

HK.02.02111313012019 tentang Standarisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya

Manusia, Sarana dan Prasarana, Serta Penetapan Layanan Unggulan Pada Unit

Pelaksana Teknis di Ilidang 'feknik Kesehatan [-ingkungan dan Pengendalian

Penyakit.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BTKLPP Kelas I Manado, beberapa

kebutuah regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. ILegulasi dalam bidang teknologi pengendalian peny'akit

2. Regulasi dalam bidang pengembangan laboratorium penyakit berpotensi

panderni

3. Regulasi dalarn bidang pemanfaatan teknologi tepat guna di masyarakat



BAB IV

TARGET KINNRJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalan

Penyakit tahun 2020-2024. Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis

sebagaimana diuraikan dalarn bab-bab sebelurrnya, nraka target kinerja dan kerangka

pendanaan program dan kegiatan BTKLI)P Kelas I Manado Tahun 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja rnerupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara

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

selama lirna tahun dan berakhir pada tahun2024.

Tabel. 4,1

Tujuan Strategis. Sasaran Strategis" dan Indikator Sasaran Strategis RAK

BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2020-2024

I ndikator'I'ujuan Strntegis

MeningkatnS a

Pelayanan

Surveilans dan

Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat

Sasaran Strategis

Meningkatnl'a rekorrendasi

hasil surveilans faktor

risiko dan penyakit berbasis

laboratorium yang

dirnanfaatkan sebesar

l. Jumlah surveilans faktor

risiko dan penyakit

berbasis laboratorium

yang dilaksanakan

sebesar l5 layanan.

2. Persentase rekomendasi

hasil surveilans faktor

risiko dan penyakit

berbasis laboratorium

yang dimanfaatkan

sebesar 250%.

3. Persentase respon sinyal

KLB/Bencana kurang

dari 24jam sebesar 90%.

4. Teknologi Tepat Cuna

yang dihasilkan sebesar 6

lNol

t--l

I



unit.

5. Nilai kinerja anggaran

sebesar 80.

6. Persentase tingkat

kepatuhan penyampaian

laporan keuangan sebesar

80%.

7. Kinerja Implementasi

WBK Satker sebesar

70%.

8. Persentase Peningkatan

kapasitas ASN sebanyak

20 JPL sebesar 4502.

B. Kegiatan

Dalarn rangka menjamin tercapainy'a Tuf uan Strategis, Sasaran Strategis, dan

lndikator Sasaran Strategis. rnaka ditetapkan Sasaran Prograrn, Indikator Kinerja Program,

Sasararr Kegiatan, dan Indikator Kirrerja Kegiatarr Rencana Aksi kegiatan2020-2024.

Sasaran BTKL-PP Kelas I Manado adalah. meningkatnya rekomendasi hasil

surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan, Untuk

nrencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

l. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang

dilaksanakan

Kegiatan yang dilakukan :

1. Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria

2. Survey perilaku vektor DBD

3. Surveilans akreditasi laboratoriunr

4. Pengernbangan laboratorium pengendalian pen;'akit berpotensi pandemic

5. Survey dan kalibrasi alat * alat kesehatan/laboratorium puskesmas

6. Pre Assesment Penilaian Malaria

7. Percepatan Elirninasi Malaria



8. Survey Eevaluasi prevelansi rnikrofllaria pasca POPM Filariasis

9. Survei per-rilaiarr penularatt Filariasis dan Kecacirrgan

10. Surveilans Arbovirosis berbasis laboratoriurn

I 1. Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis

12. Surveilans Penyakit Zoonosis lainnya (rickettsia)

13. Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis

14. Surveilans f-aktor risiko penyakit PD3l (Erapo)

15. Surveilans fbktor risiko penyakit berpotensi air minum isi ulang

16. Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi air bersih

17. Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi Indoor Air Quality

18. Surveilans faktor risiko perryakit berpotensi udara ambient

19. Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB terkait makanan

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis

laboratorium yang d imantbatkan

Kegiatan yang dilakukan :

L Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria

2. Survey perilaku vektor DBD

3. Surveilans akreditasi laboratoriunt

1. Pengenrbangan laboratoriunr pengerrdaliarr penyal<it berpotensi pandemic

5. Survel dan kalibrasi alat - alat kesehatan/laboratorium puskesmas

6. Pre Assesment Penilaian Malaria

7. Percepatan Elirninasi Malaria

8. Survey Eevaluasi prevelansi mikrofilaria pasca POPM Filariasis

9. Survei penilaian penularan Filariasis dan Kecacingan

I 0. Surveilans Arbovirosis berbasis laboratoriurn

I l. Surveilans Penyakit Zoonosis Lepstopirosis

12. Surveilans Penyakit Zoonosis lainnya (rickettsia)

13. Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis



3. Respon Sinyal KlB/Bencana kurang dari24 jam

Kegiatan yang dilakukan :

a) Verit'ikasi Rumor, Penl,elidikan Epidemiologi dan Dukungan Pengendalian

KLB

b) Investigasi pada kejadian kliusus

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Kegiatan yang dilakukan :

a) Pelaksanaan pernbuatan rnodel clan teknologi tepat guna dalam rangka

kervaspadaan dini dan respon KLB

5. Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

a) Sarana dan prasarana internal

b) Dukungan rnanajemen Satker

c) Layanan perkantoran

d) Layanan respon kejadian penyakit

e) Layanan kewaspadaan dini kejadian penyakit

6. Persentase tingl<at kepatuharr penvanrpaian laporan keuangan

Kegiatan yang dilakukan :

a) Rekonsiliasi LK UAPPA E-l Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon

Tahurr 2019 dan Semester I

7. Kinerja hnplementasi WBK Satker

Kegiatan yang dilakukan :

b) Penerapan budaya anti korupsi dalarn rangka penguatan UPG

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target

Sasaran Kegiatan sebagairnana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang

brersurnber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman



dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama

Pernerintah dan Badan t-lsaha (KPBU) dan ('orporerte Social Re.sponsibilil/ (CSR).

N

o
n Kegiatan

(Output)/lnd ikato
r

Target
ALokasi

2020 2021 2022 2023 2024 2020 202t 2022 2023 2024

t]1.KLPP
Manado

Kelas I
l66058
73 000

t6 60s.8
73 000

16605
873 000

t 6.605 tt

73.000
t 6.605 87

3.000

I Jumlah surveilans

laktor risiko dan

penyakit berbasis

laboratonum
yang

dilaksanakan

l5 l5 t5 l5 l5

1 Persentase

rekornendasi

hasil surveilans
thktor rrsrko dan

penl'akrt berbasis

laboratori unr

yang

dimanlaatkan

150,b 25o/o 2Solt 25o/o

3 Respon Sinyal
KLB/Bencana
kurang dari 24

iam

9OYo 90% 9OYo 90% 9OYo

4 Teknologi 1-epat

Guna yang

dihasi lkan

6 6 6 6 6

5 Nilai Kiner.ja

Anggaran
80% 80% 80% 80% 80%

6 Persentase

ringkat kepatuhan
penyarnpaian

laporan keuangan

80% 80o/o 80% 80% 80%

7 Kinerja
lmplernentasr
WllK Satker

TOVo J0o/o '7 0o/o I \)oro 70%

ti Perseutasc

Pen rngkatan

kapasitas ASN
sebanvak 20 JPL

15Yo 45% 45% +59, 45%



BAB IV

PENT]TTJP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2020-2024 ini

disusun untuk menjadi acuan dalarn perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya

BTKI.PP Kelas I Manado dalarn kurun r.vaktu lima tahun ke depan. Dengan demikian,

Bidang/ seksi di BTKL-PP Kelas lMarrado nrempunyai target kinerjayang telah disusun

dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024)

sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan senlLra Bidang/ seski di BTKLPP Kelas I

Manado Olch karerra itu kepada serrua pihak lang tclah berkontribusi disampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas I

Manado, upaya dukungan manajemen rnemberikan kontribusi yang bermakna dalam

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan urnumnya pembangunan kesehatan

untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta

pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kentudian hari dipcrlukan adanla perutrahan pada dokumen ini, maka

akan dilakukan penyernpurnaan sebagaintana mestinya.



PENANGG UNGJAWAB KEGIATAN

No SASARAN KECIATAN NO lNDlKATOll KINITR.IA PENANGCUNC JAWAB

I J .l 5 6

I Nleningkatnya Pelayanan

Surverlans dan

Laboratorium Kesehatan

Masyarakat

I .lumlah surlcrlans lirklor
risiko dan pcnr akrt

berbasrs laboratoriunr 1 ang

d ilaksanakan

Kepala Seksi ADKL

Kepala Seksi SE

Kepala Seksi PTL

Instalasi Kimia Air
lnstalasi Kirria tJdara

Instalasi Mikrobiologi
Instalasi PMPK

lnstalasi Pengendalian Vektor
Instalasi Lab. Virologi

2 Persentase rekomendasi

hasil surveilans laktor
risiko dan rrenlakit
berbasis laboraton unl \ artg

dimanlhatkan

Subbag Tata Usaha

Kepala Sekst ADKL

Kcpala Sekst SE

Kepala Seksi PIL

3 Respon Sinyal
KLB/llencana kurang dari

24 _janr

Kepala Seksi ADKL

Kepala Seksi SE

I l cknologr I epat (iuna
yang dihasilkan

Kcpala Sekst AI)KL lnstalasi TTG

5 Nilai Kinerja Anggaran Subbag Tata Usaha

6 Persentase trngkat

kepatuhan penyarnpaian

laporan keuangan

Subbag Tatr Usaha

1 Kinerla lmplernentast
'fi'BK SatL"r

SLrbbag 
-Iata 

Usaha

I)ersentirsc Pen rrrgkatan

kapasitas ASN sebanyak

20 JPL

SLrb[rag Tatir UsahaIt



MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 -2024

\o INDIKATOR DEFINISI
oPErrASroNAL (DO)

CAIIA
PERHITT]NGAN

1.\R(;U',r

2020 2021 2022 2023 2024

.lurrr lah

survcilans f'aktor
lisiko dan

penyakit berbasis

laboratorium
yang

dilaksanakan

Kegiatan survei lans ataLr

ka.j ian/Sun'ei f-aktor risrko
kesehatan berbasrs

laboratoriunr bark

surveilans epidenrrologr,
surveilans t'aktor rrsiko
penyakit, ka_j ian/suwei
penyakit dan laktor risiko
kesehatan,
pengenrbangan pengul ian

dan kendali rnutu
laboratorium oleh
B/81'KI-PP

.lurnlah kegiatan
s un eil arrs atau

ka iran/survei
faktor risiko
kesehatan berbasis

laboratorium baik
surve i lans

epidemiologi.
surveilans f-aktor

risiko kesehatan,

ka.jian/Suwei
penyakit dan

f'aktor risiko
kesehatan.

pengenrbangan

pengLri ian dan

kendali mutu
laboratorium oleh
B/BT'KLPP
selama ) (satu)

tahrrn

l5 l5 t5 15 l5

) Rekornendasi hasil

kegialan surveilans ataLr

ka; iarr/SLrrr ei taktor risrko
kesehatan berbasis

laboratoriurr bark

surveilans epiderniologi.
sun eilans taktor risiko
penyakit, kaiian/survei
penyakit dan faktor risiko
penyakit, pengembangan

pengu.jian dan kendali
rnutu laboratorium oleh
B/BTKI..PP vang
tl it i nclak lan t ut i/d i la k sanak

an oleh B/BTKLI'l) dan

stakeholder terka it lialarn
penode 3 tahun terakhir

(A/Ll )t I ()0o/o

A=.lunrlah
rekonrendasr hasil
kegiatan
surveilans atau

kaj ian/survei
faktor risiko
kesehatan berbasis

laboratorrurn baik
surr erlans

eprdem iologi.
sLrrverlans thktor
risiko kesehatan,

ka.liar/Survei
penyakit dan

f-aktor risiko
kesehatan,

pengenrbangan

pengujian dan

kar'rdall nlutLr

latroratorrurn oleh

It/13 I'KLPP yang

d i I aksanakan/d itr n

dakla.juti oleh
B/BT KLPP dan

stakeholder terkait
sampai dengan 3

tahun sejak

rekomendasi
dikel uarkan

2504 2s% 25o/o 25% 250/o

Perscntasc

rckolrcndasi
hasil surr eilans
laktor lisiko dan

penyakit berbasis

laboratoliun.r
yang

dimanfaatkan



IJ= Jumlah

rekornendasi hasil
kegiatan

surveilans atau

kaj ian/survei
laktor risiko
kesehatan berbasis

laboratonum baik

sLrn eilans
cprderrr ro log i.

sLrrrerlans taktor
rrsrkn keschatan,

ka jiarVSun,ei

pcnyakit dan

taktor risiko
keschatan,

penge'mbangan

pengLr I ian dan

kerrdali rrutLr

lairoraturrurr oleh

B/B I'KLl)l' r ang

d isampaikan
kepada

stakeholder terkart
selama 3 (tiga)
tahun trrrakhir

,l Respon Sinyal
KLB/Bencarra
kurang dali 24

.iarr

llcspon sinl,al
Kcuaspadaan dinr (SKI))
Ke.jadian Luar Biasa

(Kl,B) dan bcncana yang

diterirra oleh B/lll-KLl'1'>

dr wilayah layanannya <

dari 2,1.iam dalam I (satLr)

tahun. Respons bcrLrpa

kornLrrrikasi. rencana

I'Fl/lnvestigasr. lap
penerinraan spesimcn

(.\i B)* 100%

.A =.lurnlah Sinral
SKIJ

K l-B/lJencana
r ang drrespon

olch ll/t] I KLI'P <

24 1arl dalarn I

(satu) tahLln

13 =.lLrmlah Sinyal
SKI)
K t-ll/llcncana
yang diterima oleh
B/Bl'KLPP dalam
I (satLr) tahun

90% 90% 90% 90% 90%

1 'leknologi Tepat

Ciuna yang

dihasilkan

yaitu kegiatarr Pcnl iapan.

rancang bangun. U.ji Coba

Skala Lab, U.jr Coba skala

l-apanganLrrrtuk llG
baru. pada tahun yarrg

sarna.j uga rnelakLrkan

Sosial isasi pada

masyarakat untuk icnis
TTG 1,ang dihasilkan
tahun sebelumnya.

.lurnlah tcknologi
te pat guna (-lTG)
banr r ang

dihasrlkan
dalam kurun
u,aktrr satu tahLlr

berdasarkan hasil

kajian atau hasil

surverlans

6 6 6 6 6

)

Nilai Kirrer'la

Anggaran

Caparan Keluaran
Kegratan diukLrr tlarr
realisasi Volumc
Keluaran (li.VK)dan
real isasi vol unrc keluaran

kegiatan (RIKK) dengan

nrenggunakan lbrrnula
rata geometrik

realisasi volurle
kcgralan / target

volunc kegrataln \
realrsasr rndikator
kcgratan / target
rndikator kegiatan

800k 800/i, 80% 80% 80v,



6

Persentasc

tingkat
kepatuhan
penyampaian

laporan keuangan

Rekonsil iasi adalah

proses pencocokan data

transaksi keLrangan yang

diproscs dengan beberapa

sisteur/subsisterr yang

berbeda berdasrrkan
dokurrcn sumber 1 ang

sama. Rekonsiliasi
dilaksanakan untuk
mengidentifikasi
kemungkinan terjadinya
perbedaan pencatatan

(suspen) yang dapat

berdanrpak pada

rrdnurunnla val rdilas dan

akurasi data !ang.

drsa.pkan dalarl litporan

keuangan

(A/B) r to0%

A= 'lotal skor
hcrdasarkan

pararneter

B= Total
I)arameter

80% 80% 80% 80% 80%

1

Kinerja
Implcrnentasi
WBK Satker

ASN yang mendapatkan
peningkatan kapasitas

sebanyak 20 JPL dalam
kurun waktu I (satu)

tahun

(A/B) r 100%

A = Jumlah ASN
yang

mendapatkan
pen ingkatan
kapasr tas

sebanl'ak 20.lPL
sclana I (satu)

tahtrn

B= lumlah ASN
pada Satuan Kerja
selama I (satu)

tahtrn

70% 10% 70Yo 70% 7o%

8

Persentase

Peningkatan

kapasitas ASN
seban)'ak 20 .ll']l.

ASN t'ang mendapatkarr

peningkatan kapasitas

sebanrak 20 JPl. dalanr

kurun \\'aktu I (satLr)

tahun

(A/U) t t00%

A = .lumlah ASN
yang

rnendapatkan

peningkatan

kapasitas

scbanl'ak 20.lPL
sela|na I (satu)

tahun

l]= .lumlah ASN
pada Satuan Kcrja

selarna I (satLl)

tahun

4SYo 45% 45Yo 45% 4SYo


