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KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2A21 nrerupakan acuan pelaksanaan

kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah - iangkah strategis

yang akan di laksanakan oieh Baiai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengencialian

Penyakit (BTKLPP) Kelas ll Ambon.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 ini memuat informasi tentang

program, strategis, indikator kinerja serla target yang akan dicapai pada tahun dan alokasi

anggaran 2020. Berdasarkan lntruksi Fresiden Rl Nomor 71999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reforrnasi Birokrasi nomor : 29 tahun 20"10 tentang Peooman Penyusunan Fenetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. SAKIP sebagai instrurnen

utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan mempunyai kedudukan

dan peran yang sangat strategi.

Dokumen Rencana Kinerja Talrunan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan

F*ngendalian Penyakrt (BTKLPP) Kelas il Ambon Tahun 2021 ini nrerupakan Tahun kedua

dalam RPJM 2023-2fr24 yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi,

Visi dan lVtrisi, Tujuan dan Sasaran, Permasaiahan yang dihadapi, Arah Kebijakan dan

Strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, Program dan kegiatan, yang

diiengkapi dengan Matrik Rencana Kiner.|a Tahunan (RKT) tahun 2A21, Penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan ini dapat berfungsi sebagaitolok ukur untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaks*naan kegiatan untuk -1 fsatu) periode.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak

dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu piiar

utai'na dalam meningkatkan kualrtas Sumber Daya l\,{anusia (SDl\X). Untuk itu
Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kernampuan hidup sehat bagi setiap orang sebagai bagian dari Pembangunan

Nasional, pembangunagn kesehatan hendaklah dilaksanakan seeara sistematis dan

berkesinambungan.

Sebagaimana tercantum dalam RAP Pengendalian Penyakit dan Fenyehatan

Lingkungan tahun 202A-2A24 yang merupakan penyebaran Renstra Kemenkes tahun

2A2A-2424, kontribusi keberhasilan Program Pengendalian penyakit dan penyehatan

Iingkungan antara lain ditandai dengan meningkatnya penemuan kasus TB secara aktif

disertai pengobatan, prograrn eiirninasi l\lialaria, Fiiariasis cjan kusta, penemuan dan

pengobatan HIVIAIDS secara intensif, Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak

Menular dan rneningkatnya Akses Air minum yang berkualitas serta Sanrtasi dasar yang

layak

Tentunya dalam upaya peningkatan keberhasilan program seperti tersebut

diatas, Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu-isu yang belurn

terselesaikan seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, penaggulangan penyakit

menular dan tidak menuiar, peningkatan upaya promotif dan preventif dan peningkatan

akses Arr mlnum dan sanitasi.

Tantangan lain terkait dalam perubahan struktur penduduk di ikuti dengan

transisi Epidemiologi yang nrendorong peningkatan prevalensi dan kematian akibat

PTlVl, sementara permasalahan penyakit menular masih cukup besar dan diperburuk

dengan pengaruh perubahan iklim disertai dengan penurunan kualitas I daya dukung

ilngkungan.

Oleh karena itu peran Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit Amlron {BTKL FP Ambon) sangat penting dalam melakukan Pencegahan,

Penanggulangan Penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai UPT Ditjen P2P

Kementrian Kesehatan, BTKL FP Ambon merupakan Unit terdepan dalam Pencegahan,

Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Pemantauan Kualitas Lingkungan lebih

Memfokuskan pada Kajian Cepat dan Reaksi cepat dengan rnengutamakan Surveiians



Epidemiologi dan Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan dengan penggunaan hasil

berbasis laboratorium.

Rencana Kegiatan Tahunan( RKT-BTKL-PP Amhon) rnerupakan Dokumen

Perencanaan yang bersifat lndikatif, rnenguraikan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2A20-2024.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan l\ilenteri Kesehatan Rl Nomor :

?3491[\II[NKESIPER/XlEAll Tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis

dl tsidang Teknik Kesehatan Lrngkungan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

pokok dan furngsiyaitu melaksanakansurveilans epidemiologi, kajian dan penapisen

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 pemberantasan penyakit rnenular

dan kesehatan iingkungan serta kesehatan matra. Sebagai impiernentasi dari tupoksi

lersebut BTKLPP Ambon menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan surueilansepidemiologi.

b. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).

e. Pelaksanaan lahoratoriurn rujukan.

d. Pelaksanaan pengembangan modei dan teknoiogi tepat guna.

e" Felaksanaan uji kendali nrutu dan kalibrasi.

f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat"

g. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanggulangan KlB/wabah dan bencana.

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemherantasan penyakit

menular.

j Pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.

k" Felaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKL PP Ambon.



BAB II

VISI DAN MISI

Sejalan dengan Rencara Strategis Kementerian Kesehatan Rl 2A2A-2A24, Visi dan

&/isi Kernenerian Kesehatan mengikuti Visi dan h/lisi Presiden Rl yaitu " Terwujudnya

indonesia yang beraulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong "

{.Jpaya untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan I fu/lisi

Fresiden 2420-2A24 yaitu .

1. Peningkatan kualitas manusia lndonesia

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. lVlencapai lingkungan hidup yang berkecukupan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegahkan system hoKum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

L Pengelolaan Pemerinta yang bersih, efektif dan terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalarn rangka hlegara Kesatuan



BAB III

TUJUAH BAN SASARAN

A" TUJUAN

a. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-20?4 adalah

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar Can rujukan

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan

kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Pemningktan sumberdaya kesehatan

5. peningkatan tatakelola yang baik, bersih dan inofatif

b. Tujuan Strategis Ditjen FIP tahun 2AZA-2024

Tujuan strategis Ditjen PzP tahun 2020-2A24 adalah peningkatan

pencegahan dan pengeneialian penyakit dan pengelolaan kedanuratan

masyarakat. terseienggarenya pencegahan dan pengendalian penyakit dan

pengelclaan kedaruratan masyarakat secara berhasil guna dan berdayaguna

dalasn mendukuing pencapaian derajat kesehatan yang setingggi-tingginya

n'relalui :

1. Pelaksanaan surveilans karantina kesehatan

2. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor Zoonotik

3. Felaksanaan dan pengendalian Penyakit menular lanEsung

4. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

5. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan

NAPZA

6. Pelaksanaan dukungan Pelayanan kekarantinaan di pintumasuk Neqara

dan wilayah

7. Pelaksanaan dukungan pelayanan suruilans dan laboretorium kesehatan

masyarakat untuk pencegahan dan nengendalian penyakit

S" Pelaksanaan dukungan rnanaj*men dan pelaksanaan tugas teknis lainnya



ts. SASARAN

Sasaran strategis kementerian kesehatan terkait P2F adalah nreningkatnya

pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pencekatan faktar

risiko dan pengeloiaan kedaruratan masyarakat. [tJlengacu pada sasaran strategis

P2P, Sasaran strategis BTKLPP Kelas il Ambon sebagai berikut:

e" Meningkatnya kinerja surveiians epidemiologidengan :

1) Meningkatnya KLB yang direspon < 24 jam dari 60% menjadi 85%

2) l!4eningkatnya kernampuan pengamatan factor risika penyakit potensiai

wabah, penyakit menularltidak menular prioritas pada kab/kota dari 25%

nrenjadi 70%.

3) l\tleningkatnya kemampuan jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB

dan kejadian bencana pada kab/kota dari60% menjadi 85%.

b. Meningkatnya kinerja analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) dengan :

1) Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan

lingkungan dari 15 kawasan menjadi 35 kawasan

2i Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi penEendalian penyakit dan

factor risikonya dari 35% kab/kota rnen.ladi 70%

c" [\Ieningkatnya kinerja Pengembangan Teknologi Laboratoriunn (fTL)dengan :

1) Meningkatnya kemampuan uji laboratorium penyakit potensial wabah,

penyakit menularitidak menular prioritas dan factor risikonya dari 60%

menjadi 85%.

2) Meningkatnya kemampuan uji kendali mutu dan kalibrasi dari 15% menjadi

JJ /t)

3) Meningkatnya kemapuan rancang bangun model teknologi tepat guna

pengandalian penyakit dan penyehatan lingkungan dari 7 jenis menjadi 10

jenis

d. ltdeningkatnya dukungan administrasi dan manajennen dengan .

1) lVleningkatnya tenaga fungsionai .

ai Tenaga fungsional sanitarian dari 10% menjadi 50%

h) Tenaga fungsional pranata laboratorium dari 30o/o menjadi 75%

c) Tenaga fungsional epidemiologi kesehatan dari 18% rnenjadi 30%

d) Seluruh tenaga administrasi memiliki jabatan fungsional angka krediilnon

angka kredit yang relevan d*ngan bidanE tugasnya.

2) Terpenuhinya peralatan esensial dan sarana penun.lanE operasional



BAB III

PERMA$ALAHAN YANG DIHADAPI

A. PERMA$ALAHAN

Frogram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan l-ingkungan yang dilaksanakan

oleh Ealai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Fengendalian Penyakit Amben cii 3

Provinsi Regional (Maluku, Papua. Fapua Barat) pada prinsipnya rnasih kedapatan

Pernrasalahan I Hambatan antara lain .

1. Jejaring kerja secara de fakto sudah dilaksanakan namun secara yuridis formal

belum semuanya di bakukan dalam bentuk kesepakatan bersama

2. Pada tataran pelaksanaan kegiatan rnasih dlternukan kesulitan koordinasi karna

n'lasih adanya perbedaan persepsi, kedudukan tugas fungsi pengarnbilan

keputusan tingkat pimpinan dalam wilayah administrasi Pemerintah.

3" Frekwensi perlemuan tirn jejaring surveilans dan ADKL belum maksirnal di

tingkat pembagian program"

4. Geografis wilayah Papua, Fapua Barat dengan tingkat kesuiitan cukup tinggi

berpengaruh pada waktu penyelesaian kegiatan dilapangan dan oleh petugas

yanE secara tidak langsung berdampak pada realisasi cakupan kegiatan

5. Dari 21 kabupat*nlkota di provinsi Fapua 11 Kabupaten/Kota belum dap*t

ciiiaksanakan kegiatan

S. Akurasi data program dengan Data (Primer) rnasih periu di konkr-itkan agar lebih

sempurna

7. Kecepatan dan ketepatan Gerak petugas dilapangan masih perlu dibenahi

sysiem ke:"janya
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BAB !V

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI

BAH KERANGKA KELEMBAGAAN

l. Arah Kebijakan Dan Trategis Kementerian Kesehatan

untuk rnendukung kebijakan nasional pernbangunan kesehatan, yakni

meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta

dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar { prinnary health care) dan

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi

dan pemanfaatan teknologi, yang dijabarkan menjadi empatbelas i14)
sasaran strategis, daiam menjalakan pembangunan kesehatan ?020-2s24

yang salahsatunya Meningkatkan pencegahan dan penEendalian penyakit

dengan mengutamakan pendekatan factor risiko.

ll. Arah Kebijakan dan Strategis Ditjen P2p

Arah kebijakan dan strategis ditjen P2P adalah mendukung kebijakan dan

strategi kementerian kesehatan yang didukung oieh inovasi dan pemanfaatan

teknologi. Arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pencegahan dan

pengendalian penyaklt dengan mengutamakan pendekatan factcr risiko dan

men ing katkan pengelolahan kedaru ratan kesehatan masyarakat.

$trategi program pencegahan dan Fengendalian penyakit tahun zazl
sebagai berikut :

1. Ferluasan cakupan deteksi dini PM dan prM, termasuk pencapaian

cakupan Standar Felayanan Minimal Bidang Kesehatan

2. PenEembangan resl time surveilans melalui penguatan system surveilans

nasionai dan penguatan system je.iaring labor-atoriurn nasional, ternrasuk

penguatan laboratorium kesehatan

3. Feningkatan inovasi pengendalian vector, termasuk pengendalian vector

terpadu, dan pengendalian vector secara biologis

4. Penguatan tata laksar:a penansanan penyakit dan eendera ;

5. Fenguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawat daruraian

kesehatan masyarakat

S. Peningkatan advokasi dan komunikasi

7. Peningkatan program pencegahan resistensi antiblotika, penyakit

zoonosis, keamanan panEan, manajemen biorisiko



ilt"

8. Penguatan system laboratorium naslonal

9 Penguatan reporting dan realtinre surveillance
'i0" mernbangun system kewaspadaan dini

11. rnembangun kemampuan fasyankes untuk re$pon cepat
12. Peningkatan kemampuan SDM

Arah Kebijakan Strategis BTKL pp ketas ll Ambon
A. Arah Kebijakan

fuIempedomani Fermenkes Na zs{g I Menkes I per I xl I za11
tentang organisasi dan Tata Kerya upr di bidang Teknik Kesehatan
l*ingkungan dan Pengendalian penyakit, yang penyebarannya sesuai rugas
dan Fungsi BTKL PP, maka Arah Kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Program ditujukan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah
endemis penyakit menular, pemukiman kumuh, daerah rawan
pencemaran lingkungan, daerah pernr.rkiman baru dan Ter"npat_Ternpat

Umunr.

2. Perkembangan jejaring dan kemitraan yang berhubungan dengan
TUPOKSI

3. Pelaksanaan kajian surveilans Epidemiologi

4. Pengawasan kualitas lingkungan dan pengenclalian pencernaran

lingkungan

5. Pendayagr.rnaan Sun:ber Daya

s. Fasilitas / Asistensi dalam i'angka sKD KLB I wabah dan bencana

F. Strategis

X. firlengoptimalkan surveilans Epidemiologi

Penerapan sistem surveilans Epiderniologi yang efektif akan
sangat bernranfaat dalam melaksanakan sisitem Kewaspadaan Dini
dan lJpaya penanggulangan Faktor risiko Penyakit fr/enular I Fenyakit
Tidak Menular maupun yang berpotensi wabah.

Fokus perhatian adalah renaga yang terampil dan Fasilitas yang
msmadai untuk tindak*n pengamatan, pengawasan, pengumpulan

data, pengolahan data dan Analisa serta penajian data.

2. hflengoptirnalkan ADKL

Penerapan sistem Analisa Dampak Kesehatan lingkungan
(ADKL) yanE tersisternatis, terukur akan sangat bermanfaat dalanr



nenganalisa Dampak L-ingkungan terhadap Kesehatan fi/lasyarakat

dengan menetralisir tingkat kerugian akibat dampak.

Focus perhatian adaiah tenaga yang terampitr dengan fasilitas

memadai untuk tindakan kajian, peemantauan, pengukuirann

parameter kualitas lingkungan sesuai Standar Baku Mutu.

3. Mengoptlmaikan Fungsi Laboratorium

Penerapan pola kerja c*pat dan tepat akan sangat bermnnfaat

dalam menyajikan hasi! uji laboratorium untuk ditindak lanjuti sesuai

program dilapangan. Focus perhatian adalah pranata laboratorium

yang terampil dengan fasilitas kerja mernadai, ruang kerja cukup dan

Serlif ikasi Akred itasi Laboratoriu m Peng uji.

4. Memperbaiki [Vlanajemen Prograrn

Manajemen progrann merupakan Aiat dalam mencapaiTujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Focus perhatian adalah Keputusan

dalam Penyusunan Rencana secara tersistematis, berkelanjutan

dengan skala Prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.

Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur

(SOp) setiap kegiatan seeara tertulis untuk dijadikan acuan sekaligus

mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

$. hflelengkapi sarana dan Prasarana

Keberhasilan Program perlu ditunjang dengan ketersediaan

$arana Frasarana kerla yang memadai.

Focus perhatian adalah Pembangunan Sarana Fisik (Kantor)

tenrnasuk laboratoriunr sesuai standar beserta pengadaan Fasiliias

kerja baru yang memadai sesuaitugas fungsi organisasi

fi. Peningkatan Kualitas SDM Teknis

Perencanaan Kebutuhan dan penempatan tenaga yang tepat,

diikuti dengan kesempetan mengikuti studi ianjut atau Diklat

Bersertifikasi bagi tenaga fungsional.



e" Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BTKLpp Kelas li

Arnbon dalam dukungan manajernen dan teknis lainnya tentunya
membutuhkan dukungan reguiasi yang menjadi landasan dan dasar hukum
sehingga tidak saiah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping itu peraturan perundang-undangan yang disusun oleh
kementerian kesehatan, ditjen P2P dan ilntas sektor dalarn rangka mendukung
tercapainya sasaran strategis Program pencegahan dan pengendalian penyakit

antara lain :

1. RPP tentang Peraturan pelaksanaan UU Kementerian Kesehatan
2" RPF tentang Perubahan PP '109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan

yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
3" RPF tentang Upaya Kesehatan jiwa

4. Perpres tentang penanggulangan TB

5. Perpres tentang Koordinasi Upaya Kesehatan jiwa

6. Perpres tentang penanggulangan pTM

D. Kerangka Kelembagaan
Kerangka keiembagaan mengikuti kerangka kelembagaan yanq telah

disusun (Desain Organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Ditjen
P2P, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses daian"l
pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen p2p, sekaligus akan dipetakan
keterNibatan dan peran dari lintas sector/pemangku kepenilnganlrnasyarakat

dalam pelaksanaan alur prcses kegiatan di program p2p.

Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan
elibentuk struktur organisasi Ditjen p2p yang tepat ukuran dengan
mempertimbangkan hasil analisis beban kei1a, termasuk dengan rneneniuk*n
spesifikasi Jab*tan yang dibutuhkan untuk r"nenjaiankan tugas dan fungsi
crganisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu
nremetakan jabatan fungsional yang ahli dan konrpoten dalam menjalankan
tugas dan fungsi organisasi secara professlonal dan menghasilkan kinerja
iinggi.

DenEan demikian akan terbentuk organisasi dan tata kerja Ditjen
yang tepat fungsi (sesuai mandate peraturan dan arahan strategis), tepat
proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai der:gan
snalisis beban kerya), yang diharapkan dapat dinamis, cepat dan tepat daiam
menjawab tuntutan dan kebutuhn masyarakat.



BAB V

PROGRAIIi DAN KEGIATAN

Frogram BTKLPP Kelas il Ambon yaitu Pengendaiian Fenyakit dan

Penyehatan Lingkungan berbasis Labaratorium. BTKLPP Kelas Il Ambon di Tahun

2021 terdapat Kegiatan diantaranya terbagi pada 1 Sub Bagian Tata Usaha elan

2 Seksi diantaranya .

A. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan

1) Penyusunan Plan of Action (paA) I perencanaan operasional

2) Penyusunan penetapan kinerja;

3) Penyusunan profil;

4) Penyusunan Laporan Bulanan, triwulan dan tujuan;

5) Penyusunan takip:

6) Penyusunan perencanaan kegitan;

7) Konsultasi penyusunan prograffi dan rencana;

8i Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran (RKAKL);
g) Konsultasi penyusunan RKAKT-;

10) PenyusunaR Rencana Aksl Kegiatan / Renstra;

11) Monitoring dan Evaluasi program;

12) Penyusunan Tata hubungan kerja;

13) Pembuatan leaflet,

14) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasiikan sebanyak 1 dokumen pertahur:;

15) Jumlah dokumen penetapan kinerja yang dihasilkan pertahun sebanyak 1

dokumen;

t'S) Jurnlah dokurnen anggaran yang dihasilkan sebanyak 3 dokunnen perlahun;

i7) Jumlah rencana koordinasi perencanaan yang diiakulkan sebanyak 4 kali

pertahun;

18) Jurnlah data dan informasi yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen pertahun yaitu

LAKIP" Frofildan iaporan Tahunan BTKL pp Kelas ll Arnbon;

i 9) Jumlah dokumen evaluasi dan peiaporan hasil kegiatan yang dirumuskan

sebanyak 3 dokumen:

20) Jumlah leaflet yang diterbitkan dan diedarkan sebanyak minirnal 1^000. leaflet

setiap tahun;

21) Junrlah monitoring hasii kegiatan yang dihasilkan setiap tahun sebanyak
5 dokumen ;



t2) Prosentase pelaksanaan kegiatan prograrn yang dilaksanakan dengan tepat
waktu "'100%.

?3) Pembayaran gajidan tunjangan

;4i Pernbayaran honorarium

E5) Penyelenggaraan operasionar dan pemeliharaan perkantaran 
;

a) Fengadaan pakaian dinas pegawai I security I sopir / Cleaning Ser"vice /
pakaian Kerja

b) Ferbaikan peralatan kantar

c) Perbaikan peralatan fungsional

d) Belanja kebi.rtuhn sehari-hari perkantoran

e) Perawatan kendai"aan bermotor;

fl Bayar langganan daya dan jasa;

g) Perawatan gedung kantor

h) Operasional perkantoran dan pinrpinan,

26) Pembinaan Administrasi dan pengelclaan Keuangan

a) Pertemuan Laporan Realisasi keuangan LF/LS

b) Konsultasi pelaksanaan SAI dan SII\4AK tst\llN

c) Konsultasi keuangan ke pusat

d) Konsuttasi ke KPFN

27) Pembinaan Administrasi dan pengercraan Kepegawaian

a) Konsultasi pengelolaan Kepegawaian ke pusat

28) Pendidikan dan pelatihan teknis

a) Diklat pengadaan barang cian jasa

b) Diklat system akuntansi barang milik Negara

ci Pelatihan dibidang Surveilans Epidemiologi dan A.DKL

d) Pelatihan dibidang pengembangan Teknolog! Laboratorium
e) Pelatlhan Keuangan

f) Peiatitran Kepegawaian



B. $eksi $urueilans Epidemiologi Ban Adkl

f . Survedans Epidem ioloEi

a) $urueilans Epidemiologi dan Kajian Faktor Risiko Penyakit Malaria

b) Surveiians Epiciemiologi dan Kajian Faktsr Risiko Penyakit Filaria

c) Layanan pengendalian penyakit arbovirosis wilayah kerja BTKL

d) Surveilans Epidemielogi dan Kajian Faktor Risiko Tts Paru

2" Anatrrsa Dampak Kesehatan Lingkungan

a) Kajian Rumah Sakit yang melakukan pengelclan limbah r"nedis

b) Uji petik kualitas air bersih dan air minum

ci Jejaring kemitraan surveilans dalarn pelaksanaan kewaspadaan dini KLB

d) Kajian kualitas udara ambien

e) Fembuatan TeknologiTepat Guna

G. Seksi Pengembangan Teknologi Ban Laboratorium

a) Uji laboratorium sampeldarah maiaria;

b) Uji laboratorium sampeldarah Filaria;

c) Validasi Methode;

di Kaliberasi Peraiatan;

e) Uji Eanding Laboratoriun'r,

f) Pengelolaan Limbah Laboratoriunr.

g) Pengeiolaan Air bersih I instalasiAir



-

BAB V
RENCANA KERJA TAHUNAN

Matriks Rencana Ker.ia Tahunan
Balai reknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit

(BTKLPP) Ketas il Ambon

frlo

i.lnit Eselon lil
Tahun Anggaran

Output
Pragram/Kegiatan

Layanan Dukungan
Manajemen Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Layanan Sarana dan
Prasarana lnternal

Layanan Dukungan
Manajemen sarker

Layanan respon kejadian
penyakit

Layanan Kewaspedaan
dini kejadian penyakit

BTKLPP KIs ll Ambon
2A21

Jumlah sai"ana dan pra$arana
perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah Pengadaan peralatan
fasilitas perkantoran

I n d i kato r A utp ut Keg i atan Target

I
i Jumlah dukungan manajemen dan gg Layanen

pelaporan satker

.,*

{

Jumlah Dokumen
yang disusun

64 Unit

12 Layanan

1 Layanan
65 Paket

1 Layanan

perencanaan 99 dokumen

4 Layanan Perkantoran i Layanan
12 bulan
layanan
7 Layanan

7 Layanan

X44 Layanan

53 Layanan

467 layanan

Jumlah Layanan Perkantoran

Persentase rekomendasi surveilans
kajian faktor risiko dan penyakit
berbasis laboratorium

Jumlah Layanan Respon kejadian
penyaKit

Jumlah layanan kewaspadaan dini
kejadian penyakit



PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN TAHUN 2021

NO SASARAN STR.ATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNGJAWAB

KEGIATAN

L Terwujudnya pelayanan

s u rveila ns da n

laboratorium kesehatan
masyarakat untuk
pencegahan dan
pengendalian penyakit

i Jumlah Surveilans

Faktor risiko dan
penyakit berbasis

Iaboratoriurn yang

dilaksanakan

8V

Kegiatan

Kepala Seksi 5E-ADl(L

Kepala Seksi PTL

2 Persentase

rekomendasi

surveilans faktor
risiko dan penyakit

benbasis

laboratorium yang

dilaksanakan

50 persen Kepaia Seksi 5E-ADKL

:] Fersentase respon

sinyal KLB/Bencana

kurang dari 24 Jarn

95 persen KEPALA Seksi 5E-ADKL

4. Jumlah Teknologi
Tepat Guna
bidang P2P yang
dihasilkan

iTr+ I tu Kepaia Seksi PTL

2 Menigkatnya Tata Kelola

Manajemen BTKLPF'

5 Nilai
Anggaran

Kinerja

83 Persen Ka. Sub Bagian tata
Usaha

b Nilai lndikator
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran

93 Persen Ka. 5ub Bagian tata
Llsaha

t. Kinerja
implementas!
Satker WBK

7? Persen Ka. 5ub Bagian tate
Usaha

I Fersentase
Peningkatan
Kapasitas ASf{
sebanyak 20 JPL

80 Persen Kc. 5ub Bagian tata
Usaha

,



PERJANJIAN KINERJA TAI.IUN 2021
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KELAS II AMBON
TAHUN 2021

NO NAMA SASARAN INDIKATSR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya
Pelayanan
Surveilans
Laboratsrium
Kesehatan
fvlasyarakat
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit

dan

Untuk
dan

1. Jumlah Surveilans Faktor risiko dan penyakit
berbasis laboratorium yang dilaksanakan Kegiatan

2. Persentase rekomendasi surveilans faktor
risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang
dilaksanakan

59
Persen

3. Persentase Respon Sinyal KLts/tsencana
kui"ang dari 24 Jarn Persen

4. Jumiah Teknolog! Tepat Guna bidang PZF
,=yqng dihasilkan

4 Unit

2 IiJleningkatnya Tata
Keloia Manajemen
BTKLPP

5. Nilai Kinerja Anggaran 83
Persen

6 Niiai indikator Kinerja Pelaksana Anggaran 93
Fersen

7. Kinerja lmpienrentasi Satker WBK 72
Fersen

8. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN
sebanyak 20 ..,P1

AR

Persen

It{*. Kegiatan
1, Dukungan Pelayanan Surveilans

Laboratorium Kesehatan [Vlasyarakat
Fencegahan dan Fengendalian Fenyakit

dan
untuk

.Anggaran
Rp, 23.387.897.000 -

Rp. 9.1 88. 168.000.-

Rp. 23.57S.065.00CI,

2l Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Total


