
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  

KELAS III TEMBILAHAN 
TAHUN 2020 - 2024 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Rak KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2020-2024 i 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF  
 

 

alam pencapaian visi pembangunan Nasional 2005-2025 “Indonesia yang 

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” Secara garis besar pentahapan 

pembangunan RPJPN 2005-2025 berdasarkan UU no. 17 tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah: 

 

1. RPJMN I (2005-2009), Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, 

yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 

2. RPJMN II (2010-2014), Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas 

SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. 

3. RPJMN III (2015-2019), Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang 

tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. 

4. RPJMN IV (2020-2025), Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. 

 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Kesehatan tahun 2020-2024. Arah kebijakan RJMN Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 

adalah, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama 

penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mendorong peningkatan 

upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.  

 

Untuk itu strategi RPJMN dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya (1). 

Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi; (2). Percepatan perbaikan gizi 

masyarakat; (3). Peningkatan pengendalian penyakit; (4). Pembudayaan Germas; (5). 

Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan; serta (6). Penguatan 

pelaksanaan Jaminan sosial. 

 

Hal ini juga senada dengan visi misi Presiden dalam program Kabinet Indonesia Maju 

2020-2024, maka arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu Pertama, Penguatan pelayanan 

kesehatan primer, Puskesmas dengan jaringannya. Kedua, Pelayanan kesehatan 

menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia 
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sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinyum (promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif. Dalam pelaksanaannya 

perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit 

organisasi Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada unit setingkat eselon II / satker 

sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya. 

 

Dengan disusunnya RAK KKP kelas III Tembilahan Tahun 2020-2024, maka 

diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

sesuai TUPOKSI selama 5 tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaannya dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam rangka pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan khususnya dan pembangunan kesehatan umumnya ke arah kesejahteraan 

masyarakat. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Tembilahan tahun 2020-2024. 

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan  untuk Meningkatkan Pelayanan  

Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan  tujuan dan sasaran strategis, arah 

kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan. 

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tahun 2020-2024. Rencana Aksi Kegiatan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan disusun sebagai dokumen perencanaan 

kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan untuk tahun 2020-2024 berisi 

informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2020-2024. Diharapkan melalui 

rencana aksi kegiatan ini, seluruh jajaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 

dapat mendukung tercapainya hasil kegiatan (output) tahun 2020-2024 secara maksimal dalam 

rangka mencapai visi dan misi cegah dan tangkal penyakit.  

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

merasakan buku ini masih memiliki 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 disempurnakan dan 

disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan 

kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan 

upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Bidang dan seksi  dibawah Satuan 

kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana 

Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 2020-2024 ini. Semoga Tuhan Yang Maha 

Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. 

 
Tembilahan, 28 Agustus 2020 
Kepala Kantor 
 
 
 
 
 
Jufrihadi, SKM, M.Kes 
NIP 196903301991031002   

P 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 
Jangka 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 Indonesia akan 
mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas 
(Upper-Middle Income Country) 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 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, 
dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan 
pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan 
kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud 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). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan 
dan pengendalian penyakit, di pintu 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 merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 
tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I 
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja  
menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). 

1.2. Kondisi Umum 
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya masih terdapat perbaikan pada dokumen 
RAK (rencana aksi kegiatan) dan masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum 
mencapai target yaitu indikator Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di 
pelabuhan/bandara ( COP ) dan Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD  bebas vektor pada 
wilayah perimeter dan  buffer area, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya : 
1. Menurunnya jumlah kedatangan kapal dari luar negeri dikarenakan kurangnya jumlah 

alat angkut/kapal yang membawa produk eksport ke luar negeri pada perusahaan 
seperti kelapa pada perusahaan yang ada di Sungai Guntung. 

2. Kondisi pelabuhan Tembilahan yang dekat dengan pasar tradisional yang tidak 
memenuhi syarat sanitasi membuat lalat di wilayah pelabuhan sulit dikendalikan. 
Sehingga kepadatan lalat di lokasi tertentu didalam wilayah pelabuhan termasuk 
kedalam kategori tinggi. 

3. Ketersediaan larvasida jentik yang layak pakai sudah habis, larvasida yang tersisa 
sudah kadalearsa sehingga tidak bias digunakan. Hal ini menyebabkan pelabuhan 
Rengat dan Kuala Gaung tidak bebas vektor, khususnya vektor jentik Aedes,spp 
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4. Musim hujan yang menyebabkan terisinya semua container air masyarakat, yang 
sangat sulit dikendalikan adalah container air berupa sampah. 

5. Tidak adanya kerjasama yang baik antar  lintas sektor sehingga untuk memperbaiki 
kondisi pelabuhan yang bebas dari tempat perindukan vektor. 

 
Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuahan Kelas III Tembilahan telah berhasil 
mencapai target dan indikator yang ditetapkan seperti yang terlihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 1 
Capaian Kinerja KKP Kelas III Tembilahan  

Tahun 2019 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Capaian % 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kabupaten/kota 
yang melakukan 
pemantauan kasus 
penyakit berpotensi 
kejadian luar biasa 
(KLB) dan 
melakukan respon 
penanggulangan 
terhadap sinyal KLB 
untuk mencegah 
terjadinya KLB 
 

1. Jumlah alat angkut sesuai 
dengan standar kekarantinaan 
kesehatan 

10.662 
Sertifikat 

12.071 
Sertifikat 

113,22% 

2. Persentase respon Sinyal 
Kewaspadaan Dini (SKD), KLB 
dan bencana di wilayah layanan 
KKP 

100% 100% 100% 

3. Jumlah deteksi dini dalam 
rangka cegah tangkal masuk dan 
keluarnya penyakit 

1.532 
Sertifikat 

1.320 
Sertifikat 

86,16% 

4. Jumlah pelayanan kesehatan 
pada situasi khusus 

4 Posko 4 Posko 100% 

5. Jumlah 
pelabuhan/bandara/PLBD yang 
mempunyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

1 
Pelabuhan 

1 
Pelabuhan 

100% 

6. Jumlah sertifikat/surat ijin 
layanan kesehatan lintas wilayah 
yang diterbitkan  

1.842 
Sertifikat 

2.201 
Sertifikat 

119,49% 

7. Jumlah 
pelabuhan/bandara/PLBD yang 
memenuhi syarat-syarat sanitasi 

6 
Pelabuhan 

6 
Pelabuhan 

100% 

Meningkatnya 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit tular vector 
dan zoonotic 

8. Jumlah 
pelabuhan/bandara/PLBD  bebas 
vektor pada wilayah perimeter 
dan  buffer area 

6 
Pelabuhan 

4 
Pelabuhan 

66,67% 

Menurunnya 
penyakit menular 
langsung 

9. Jumlah orang yang melakukan 
skrining penyakit menular 
langsung 

600 Orang 1.227 
Orang 

204,50% 

Meningkatnya 
Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Pada Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

10. Jumlah dokumen dukungan 
manajemen dan tugas teknis 
lainnya 

40 
Dokumen 

40 
Dokumen 

100% 

11. Jumlah peningkatan kapasitas 
SDM bidang P2P  

6  
Jenis 

6  
Jenis 

100% 

12. Jumlah pengadaan sarana 
prasarana  

32 Unit 32 Unit 100% 

 
Total % Capaian Kinerja KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2019 

 
107,50% 
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Kemitraan dan jejaring kerja dengan instansi-instansi yang berkepentingan 
(stakeholders) yang berada di pelabuhan dalam suatu jaringan 
kerja di perlukan dalam penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan, agar 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan maksimal. 
Secara de facto, jejaring kerja sudah dilaksanakan antar instansi terkait di dalam 
pelabuhan, namun secara yuridis formal belum semuanya dibakukan dalam bentuk 
kesepakatan bersama. Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan 
pelabuhan saja, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi lainnya. 
Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. 

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan Jejaring 
dalam Rangka Kekarantinaan termasuk dalam mengatasi penyakit yang baru muncul 
maupun penyakit lama yang muncul kembali; Pertemuan Jejaring dalam Rangka 
Surveilans Epidemiologi; Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Vektor; dan 
Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Risiko Lingkungan. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang 
baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap 
perkembangan yang terjadi disekelilingnya.  

Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas III Tembilahan dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan 
lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam 
meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi 
kemajuan organisasi. Jumlah SDM KKP Kelas III Tembilahan saat ini tercatat memiliki 
41 orang pegawai dengan komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut : 

 
Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas III Tembilahan Tahun 2020 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Master (Strata 2) Kesehatan 5 orang 
2. Strata 1  13 orang 
3. Diploma III 19 orang 
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 orang 
5. Sekolah Dasar 1 orang 
 Jumlah 41 orang 

(Data SIMKA, Januari 2020) 

 

Grafik 1 
Persentase Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tahun 2020 
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Tabel 3 
Rekapitulasi PNS di Lingkungan KKP Kelas III Tembilahan 

Berdasarkan Golongan Tahun 2020 
 

No Golongan Jumlah 
1. Juru (I/c) 1 orang 
2. Pengatur Tk.I (II/d) 11 orang 

3. Penata Muda (III/a) 7 orang 
4. Penata Muda Tk.I (III/b) 11 orang 
5. Penata (III/c) 5 orang 
6. Penata Tk.I (III/d) 6 orang 
 Jumlah 41 orang 

(Data SIMKA, Januari 2020) 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 

sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011, KKP 
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit 
potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak 
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta 
pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, 
unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan 
lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan kekarantinaan; 
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara; 
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan 

penyakit yang muncul kembali; 
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia; 
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang 

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional; 
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian 

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk 
penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, 
pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat 
kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan 
dokumen kesehatan OMKABA impor; 

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah  kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, 

dan lintas batas darat negara; 
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans 

kesehatan pelabuhan; 
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15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas 
batas darat negara; 

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP 
 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 
berdasarakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/MENKES/PER/2011 
Tanggal 22 November 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 
356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 14 April 2008. Dalam pelaksanaan tugas 
pemerintahan yaitu : 

 
 

Gambar 1 
Struktur OrganisasiKantor Kesehatan Pelabuhan  

Kelas III Tembilahan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Subbagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 
III Tembilahan mempunyai tugas menyusun laporan, pengelolaan, informasi, evaluasi 
dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah 
tangga. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : 
1) Menyusun rancangan usulan anggaran dan program/kegiatan Sub Bagian Tata 

Usaha; 
2) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional/Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Tembilahan; 

KEPALA SEKSI PK & SE 
M. Hidayatsyah, SKM, M.Kes 

KEPALA SEKSI PRL & KLW 
Yos Sudarso, S.Sos 

KELOMPOK JABFUNG INSTALASI WILAYAH KERJA 

KEPALA KANTOR 
Jufrihadi, SKM, M.Kes 

 

KA.SUBBAG TATA USAHA 
Hj. Lisma, S.IP 

1. Rengat 

2. Sei Guntung 

3. Kuala Enok 

4. Kuala Gaung 

5. Pulau Kijang 



RAK KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2020-2024 6 

 

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan operasional program/kegiatan Bagian 
Tata Usaha; 

4) Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan; 

5) Menyusun rancangan rencana pengelolaan keuangan/anggaran Bagian Tata 
Usaha; 

6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan; 

7) Menyusun rancangan usulan pengadaan, pemeliharaan, pembangunan dan 
rehabilitasi sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
Tembilahan; 

8) Menyusun rancangan usulan kebutuhan sumber daya manusia Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Tembilahan; 

9) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan sub bagian di lingkungan 
Bagian Tata Usaha; 

10) Menyusun laporan berkala dan tahunan Bagian Tata Usaha; 
11) Menyusun informasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Bagian Tata Usaha; 
12) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan ke dalam DP3; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi 

Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan 
laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi 
penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, 
pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat 
Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja 
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan 
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan 
pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, 
jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis 
bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas 
batas darat negara. 

d. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah 
Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi 
pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, 
perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, 
pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis 
bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat 
negara. 

1.3. Potensi dan Permasalahan 
a. KLB/Bencana 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat 
khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota 
masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya 
buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Kondisi ini 
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berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular.Keadaan ini perlu 
diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah 
makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah.Disamping itu, 
para TKBM kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, salah satunya adalah 
rendahnya kesadaran untuk menggunakan safety care sehingga rawan 
menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB. 

b. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur 
Keterampilan serta pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan sebagian 
SDM di KKP Kelas III Tembilahan masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan 
tugas pokok maupun untuk mengatasi/menghadapi kejadian PHEIC. 

c. Masih Lemahnya Koordinasi 
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi terkait di 
wilayah pelabuhan. Sebagai contoh masih kurangnya koordinasi antara KKP dengan 
Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi OMKABA di pelabuhan. 
Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran. 

d. Penularan infeksi Penyakit Menular 
Penularan infeksi penyakit menular utamanya AIDS/HIV dan DBD masih merupakan 
masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dilingkungan pelabuhan sehingga 
perlu upaya keras untuk dapat memberantasnya. Selain itu ada beberapa penyakit 
menular seperti Corona (covid-19), H5N1, H1N1 dan penyakit Pes masih terdapat 
diberbagai daerah sehingga perlu kita waspadai secara dini. 

e. Munculnya penyakit infeksi emerging baru maupun lama (new emerging diseases 
dan re-emerging diseases) 
Era globalisasi mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, 
pelabuhan dan lintas batas darat negara. Transmisi penyakit potensial wabah serta 
penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang 
meresahkan dunia turut meningkat sejalan dengan hal tersebut. Penyakit-penyakit 
yang penyebarannya sangat cepat ke penjuru dunia (termasuk Indonesia) meliputi 
New Emerging Disease, seperti Covid-19, Avian Influenza, SARS, Legionnaires 
Disease, Nipah Virus, Zika Virus, Monkey Vox dan Paragoniasis Pulmonallis. 
Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, Polio Myelitis dan penyakit menular lainnya 
seperti Dengue Haemorragic Fever, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis, dan 
Filariasis. Selain Itu, penyebaran penyakit  MERS CoV dan penyakit menular lainnya 
melalui jamaah umrah juga menjadi perhatian dan perlu diwaspadai. Re-emerging 
disease antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies. Pada 
tahun 2018-2019 juga berkembang penyakit-penyakit infeksi emerging yang patut 
diwaspadai dan sudah menyebar di beberapa negara adalah : Ebola, Demam 
Kuning, Demam Lassa, Avian Influenza H9N2, H7N9, H5N6. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 

 

2.1. Visi dan Misi 
Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya 

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 
melalui upaya preventif dan promotif. KKP Kelas III Tembilahan sebagai Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan 
bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi 
dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP 
dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang 
menjadi wilayah kerja KKP Kelas III Tembilahan. Dalam Rencana Aksi Program P2P 
2020 - 2024 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program P2P 
mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi 
Presiden Republik Indonesia yaitu: 
 
“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotongroyong”. 
 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden tersebut maka telah 
ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas 
Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan 
Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan 
Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian 
Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 
Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 
Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya  
dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk 
penguatan struktur ekonomi yang produktif, 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 III Tembilahan sebagai Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan. 

2.2. Tujuan 
Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen 

pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan Memiliki tujuan startegis  
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 
sebesar 100%. 
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2.3. Sasaran Strategis 

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Tembilahan yaitu Meningkatnya faktor risiko penyakit dipintu 
masuk yang dikendalikan sebesar 100%, melalui pencapaian indikator berikut : 
1. Tercapainya Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 

sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebanyak 24.180 sertifikat pada akhir 
tahun 2020 

2. Meningkatnya Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan 
pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% pada akhir tahun 
2020 

3. Meningkatnya Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 
85% pada akhir tahun 2020 

4. Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran sebesar 80% pada akhir tahun 2020 
5. Meningkatnya Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

sebesar 80% pada akhir tahun 2020 
6. Tercapainya Kinerja Implementasi WBK satker sebesar 70% pada akhir tahun 

2020 
7. Meningkatnya Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

sebesar 45% pada akhir tahun 2020 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI 
 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 
3.1.1. Arah Kebijakan 

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
Tembilahan adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan 
Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatn teknologi 
ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 
sebagai berikut :  
1. Penguatan  deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko  
2. Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. 
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia  
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan 
kebijaksanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan sebagai 
berikut : 
1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan 

profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang 
secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan 
penyelenggaraan program lingkungan sehat. 

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk memantapkan 
jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat 
termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan 
pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, 
pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. 

3. Penyusunan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
Tembilahan periode lima tahunan. Perencanaan dibuat berdasar pola 
(bottom up) disesuaikan dengan sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. 
Sedangkan bahan perencanaan didasarkan pada eviden based 
epidemiology dan masukan dari petugas lapangan. 

4. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor 
Kesehatan Pelabuhan yang sistematis, terukur, dan realistis serta dapat 
dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan (Sistematic Measure 
Assesment Reliable Time - SMART). Upaya ini dilakukan dengan membuat 
perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan 
setiap seksi. 

5. Penyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) 
setiap program kegiatan, agar dalam melaksanakan tugas di lapangan 
terjadi keseragaman. 

6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta 
anggaran berbasis kinerja 

7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas III Tembilahan diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia 
sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya pemberdayaan ini 
dilakukan dengan cara penempatan pegawai sesuai latar belakang 
pendidikan dan tingkat kompetensinya/keahliannya, pemberian 
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penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sangsi bagi yang 
melanggar aturan. Sangsi mulai dari sangsi ringan sampai dengan sangsi 
terberat. Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, 
pembinaan rutin, kaderisasi, pengembangan potensi pegawai, 
Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat 
kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi 
organisasi. 

8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran; pakaian 
seragam; pelayanan kepada masyarakat; serta pemakaian dan 
pemanfaatan sarana dan prasarana kantor; untuk menjamin kelancaran 
tugas operasional di lapangan. serta untuk menjaga sarana dan prasarana 
agar tidak cepat rusak. Maka dilakukan perawatan secara periodik sesuai 
tingkat kebutuhan. 

9. Peningkatkan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar 
pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai 
tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung 
teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur 
pelayanan yang standard dan tidak bertentangan dengan kode etik. 

10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui 
hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini diharapkan dapat 
memberikan dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Tembilahan akan perlunya kerjasama dalam 
melaksanakan pembangunan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan 
mengadakan advokasi program kesehatan, sosialisasi perundang-
undangan, serta berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program 
pembangunan secara keseluruhan di wilayah Pelabuhan 

11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna 
menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan. 

3.1.2. Strategi 
Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Tembilahan 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:   
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 factor risiko 
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi 
5. Penguatan akuntabilitas  
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
7. Kerjasama lintas sector dan program 
 
Strategi pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan 
sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  
1. Meningkatkan upaya Kekarantinaan 

Upaya kekarantinaan KKP dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan 
terhadap alat angkut dan komoditi OMKA di pelabuhan. Upaya 
kekarantinaan lainnya dilakukan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan 
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dan prosedur penerbitan dukumen kesehatan dengan tidak mengurangi 
aspek kelancaran arus orang dan barang. Disamping itu juga dilakukan 
dengan meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa di lapangan serta 
penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU Karantina 

2. Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi 
Agar upaya penangulangan penyakit dapat dilaksanakan lebih efektif dan 
efisien dan dampaknya tidak sampai menimbulkan masalah kesehatan, 
masyarakat yang luas, maka deteksi dini terhadap potensi penyebaran 
penyakit menular potensi wabah perlu ditingkatkan. Upaya ini dilaksanakan 
dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan surveilans 
epidemiologi melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi 
data. 

3. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan 
Upaya sanitasi dan dampak resiko lingkungan meliputi : 
a. Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan 

minuman. Salah satu upaya dalam pengendalian resiko lingkungan 
adalah mengawasi kwalitas air tersebut, mulai dari sumber hingga pada 
sipemakai (konsumen).  Langkah pengawasan akan dilakukan melalui 
pemeriksaan kualitas air di darat dan di kapal. Pemeriksaan air di darat 
dilakukan dengan permeriksaan rutin sebulan sekali dan lebih sering 
bila ada hal-hal yang perlu perbaikan. Hal ini dilakukan pada reservoir, 
hydran, tongkang air dan mobil air. Sedangkan pengawasan air di kapal 
ditujukan pada sisa air di kapal sebelum kapal mengisi air di pelabuhan. 
Untuk mencegah dan menjaga agar makanan tidak menjadi sumber 
penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan KLB, 
langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan pengawasan 
makanan didarat dan di kapal penumpang. Pengawasan makanan di 
darat dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
terhadap para penjamah makanan, keadaan sanitasi rumah makan dan 
kulitas makanan yang dihidangkan. Untuk menunjang kegiatan ini akan 
dilakukan grading rumah makan dan pemberian sertifikat laik 
kesehatan. 

b. Pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan, 
c. Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah, 
d. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal dilingkungan 

pelabuhan dan lintas batas darat Negara. 
4. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular Penyakit 

Upaya Pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit meliputi : 
a. Pemberantasan Tikus di Darat dan di Kapal 
b. Pemberantasan Serangga 

5. Meningkatkan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah 
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga 
eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar image masyarakat tetap 
positif terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah: 
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat 

darurat medik di wilayah pelabuhan. 
b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan matra di wilayah 

kerja pelabuhan 
c. Melakukan pengujian kesehatan nahkoda dan anak buah kapal serta 

penjamah makanan 
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d. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional 
e. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah diwilayah 

pelabuhan dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-
obatan/peralatan P3K angkut 

6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan 
guna meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab 
tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. 
Langkah yang akan dilakukan adalah mengadakan analisis kebutuhan 
tenaga secara komprehensif, mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja, 
memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk 
mengikuti pendidikan formal dan informal, serta pendidikan penjejangan 
sesuai kebutuhan organisasi. 

7. Melengkapi sarana dan prasarana 
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, 
langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP antara lain melengkapi sarana 
untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang berupa 
komputer, radio komunikasi (marine radio), menambah kendaraan 
operasional baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) dan 
mengoptimalkan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan. Serta peralatan 
lain pendukung kegiatan. 

8. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja  
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan 
mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Koordinasi lintas 
program dilaksanakan setiap bulan sekali sedangkan lintas sector 
dilaksanakan pada saat coffe morning yang diadakan Adpel. Disamping itu 
akan dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di 
pelabuhan, bandara dan PLBD, guna menyamakan persepsi dalam 
menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang. 

9. Melaksanakan promosi kesehatan 
Sebagaimana kata pepatah “Tak kenal maka tak sayang” maksud dari 
pepatah tersebut adalah orang tidak akan membeli atau menggunakan 
suatu produk kalau orang itu tidak mengenal dan mengetahui produk 
tersebut. KKP tidak akan dikenal oleh kalangan masyarakat jika KKP sendiri 
tidak berusaha memperkenalkannya. Sependapat dengan hal ini KKP akan 
melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilakukan melalui pengobatan 
gratis, pembuatan brosur dan liflet, mengadakan penyuluhan tentang 
kesehatan, pembuatan bulletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan 
perkembangan KKP. 
 

3.2. Kerangka Regulasi 
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. 

Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. 
Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi 
yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga 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 Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam 
pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, anatara lain : 
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1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan  
2. UU RI No. 4 tahun 1984, tentang Wabah penyakit menular 
3. UU RI No 13 tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
4. UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran   
5. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular 
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan 
8. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi 
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 
Kesehatan 

10. Permenkes 492 tahun 2010 tentang  Persyaratan Kualitas Air Minum 
11. Permenkes 612 tahun 2010 tentang  Pedoman Penyelenggaraan Karkes pada 

PHEIC 
12. Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. 
13. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes 
14. Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP 
15. Permenkes 1096 tahun 2011 tentang  Higiene Sanitasi Jasaboga 
16. Permenkes No. 2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 
17. International Health Regulations (IHR) 2005 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN 
 

 
4.1. Target Kinerja  

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara 
berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif 
selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. 

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit tahun 2020-2024, tujuan, arah kebijakan dan strategis sebagaimana diuraikan 
dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan 
kegiatan KKP Kelas III Tembilahan tahun 2020 adalah: 

 
Tabel 4 

Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan  
Tahun 2020 

 
No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator 
 Meningkatnya 

Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah 

Meningkatnya faktor 
resiko penyakit di pintu 
masuk yang dikendalikan 

1. Jumlah pemeriksaan orang, 
alat angkut, barang dan 
lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan kesehatan 
sebesar 24.180 

2. Persentase faktor risiko 
penyakit dipintu masuk yang 
dikendalikan pada orang, alat 
angkut, barang dan 
lingkungan sebesar 90% 

3. Indeks pengendalian faktor 
risiko di pintu masuk negara 
sebesar 85% 

4. Nilai kinerja anggaran sebesar 
80% 

5. Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan 
keuangan sebesar 80% 

6. Kinerja implementasi WBK 
satker sebesar 70% 

7. Persentase peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 20 
JPL  sebesar 45% 
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4.2. Kegiatan 
Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan 

Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja 
Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-
2024. Sasaran Kantor Kesesehatan Pelabuhan Samarinda Adalah Meningkatnya faktor 
resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka 
kegiatan yang akan  dilakukan adalah: 
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar 

kekarantinaan kesehatan 
Kegiatan yang dilakukan : 
a. Melakukan pemeriksaan/penapisan orang 
b. Melakukan pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina 
c. Melakukan pemeriksaan barang 
d. Melakukan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM) 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat 
angkut, barang dan lingkungan 
Kegiatan yang dilakukan : 
a.  Melakukan pengendalian faktor risiko pada orang 
b. Melakukan pengendalian faktor risiko pada barang 
c. Melakukan pengendalian faktor risiko pada alat angkut 
d. Melakukan pengendalian faktor risiko pada lingkungan (TTU, TPM)   

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 
Kegiatan yang dilakukan : 
a. Melengkapi data surveilans 
b. Melaksanakan SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam 
c. Menyusun Rencana Kontigensi 
d. Melakukan pemasangan perangkap tikus dalam rangka pemeriksaan dan 

identifikasi Pinjal 
e. Melaksanakan survey larva aedes aegypty dalam rangka menghitung house 

indeks 
f. Melaksanakan survey larva anopheles 
g. Melaksanakan survey kepadatan kecoa 
h. Melaksanakan survey kepadatan lalat 
i. Melaksanakan kegiatan Sanitasi TTU 
j. Melaksanakan kegiatan sanitasi TPM 
k. Melaksanakan pengambilan sampel air bersih 

4. Nilai kinerja anggaran 
Kegiatan yang dilakukan : 
a. Melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada DIPA KKP Kelas III Tembilahan 

seperti, Sosialisasi, Koordinasi, Konsultasi, Bimtek, pengadaan belanja modal 
dan bahan, belanja pegawai, dan lain sebagainya.   

b. Melakukan monitoring Monev DJA dan Bapennas 
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

Kegiatan yang dilakukan : 
a. Melaksanakan rekonsiliasi Internal SAI dan SIMAK BMN 
b. Melaksanakan rekonsiliasi eksternal secara tepat waktu 

6. Kinerja implementasi WBK 
Kegiatan yang dilakukan : 
a. Melaksanakan pendampingan WBK oelh unit utama es 1 dan tim Itjen 
b. Melaksanakan self assesment penilaian WBK 
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c. Melaksanakan penilaian oleh tim audit eksternal 
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Kegiatan yang dilakukan : 
a. Mengikuti diklat, seminar, pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2020 

 
4.3. Pendanaan Kegiatan 

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan 
pelabuhan Kelas III Tembilahan tahun 2020-2024, perlu didukung dengan adanya dana 
dan anggaran yang bersumber dari DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
Tembilahan, sumber pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 
dalam kurun waktu 5 tahun mendatang masih tertumpu pada APBN (rupiah murni) 
disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran bersumber PNBP. 

 
Tabel 5 

Pendanaan Bersumber APBN 
Tahun 2020-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah 

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

24.180  24.785  25.323  25.956  26.605  383.620   383.620  421.982 464.180 464.180  

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

90% 90% 90% 95% 95% 473.520   473.520  520.872 572.959 572.959  

3 Indeks 
pengendalian 
faktor risiko di 
pintu masuk 
negara

85% 85% 85% 90% 90% 330.459   330.459  363.505 399.855 399.855  

4 Nilai kinerja 
anggaran

80          80          85          90          95          18.704      18.704    20.574   22.631   22.631    

5 Persentase 
tingkat 
kepatuhan 
penyampaian 
laporan 
keuangan

80% 80% 85% 90% 95% 59.920      59.920    65.912   72.503   72.503    

6 Kinerja 
implementasi 
WBK satker

70          70          70          70          70          41.628      41.628    45.791   50.370   50.370    

7 Persentase 
peningkatan 
kapasitas ASN 
sebanyak 20 
JPL 

45% 50% 55% 60% 65% 157.368   157.368  173.105 190.415 190.415  

Sasaran 
Program 

(Outcome)/Sasa
ran Kegiatan 

(Output)/Indikato
r

No Target Alokasi (dalam ribuan)
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BAB V 

PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN 
 
 

5.1. Pemantauan 
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses 

kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar 
dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang 
berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 
Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas 
pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Adapun 
waktu pemantauan disesuaikan dengan jadwal pemantauan. 
Pengendalian internal yang dilakukan melalui : 
a. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA 
b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan 

DIPA/RKAKL. 
c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan 

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin 
dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap 
semester. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan 
melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas. 

 
5.2. Penilaian 

Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 
Tembilahan bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas 
III Tembilahan selama 5 tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan 
bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, 
untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, 
dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji 
efektifiktas dan efisensi pengelolaan program dan kegiatan. 

Berikut adalah penanggungjawab tiap indikator kegiatan pada Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Tembilahan : 

 
Tabel 6 

Penanggungjawab tiap Indikator Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas III Tembilahan Tahun 2020 

 
 

No Tujuan Strategis Indikator Kegiatan 
 

Penanggung Jawab 
 

 Meningkatnya Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah 

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

Seksi PKSE, PRL dan KLW 

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

Seksi PKSE, PRL dan KLW 
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3. Indeks pengendalian faktor risiko 
di pintu masuk negara  

Seksi PKSE, PRL dan KLW 

4. Nilai kinerja anggaran  Subbag Tata Usaha, Seksi 
PKSE, PRL dan KLW 

5. Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 

Subbag Tata Usaha 

6. Kinerja implementasi WBK satker Seluruh Kelompok Kerja 
7. Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL  
Subbag Tata Usaha 

 
 

Tabel 7 
Matriks Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas III Tembilahan Tahun 2020-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah pemeriksaan 

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

Jumlah pemeriksaan 
penafisan orang, alat 
angkut, barang dan 
lingkungan yang 
dilakukan 

Pemeriksaan/ Penapisan 
orang, Pemeriksaan alat 
angkut sesuai standar 
karantina, Pemeriksaan 
Barang, Pemeriksaan 
Lingkungan {TTU, TPM}

24.180  24.785  25.323  25.956  26.605  

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

Faktor risiko yang 
dikendalikan 
berdasarkan temuan 
pada indikator no.1

Faktor Risiko yang 
dikendalikan pada 
orang,Faktor Risiko yang 
dikendalikan pada Barang, 
Faktor Risiko yang 
dikendalikan pada Alat 
Angkut, Faktor Risiko yang 
dikendalikan pada 
Lingkungan {TTU, TPM}

90% 90% 90% 95% 95%

3 Indeks pengendalian 
faktor risiko di pintu 
masuk negara

didapat penghitungan 
rata-rata beberapa 
capaian yang 
berdasarkan pintu 
masuk (point of entry)

Kelengkapan data 
surveilans, Jumlah sinyal 
SKD KLB dan Bencana 
yang direspon kurang dari 
24 jam, Penyusunan 
rencana kontigensi, 
Indeks pinjal ≤ 1, HI 
perimeter = 0, Tidak 
ditemukan larva 
anopheles, kepadatan 
kecoa rendah, kepadatan 
lalat < 2, TTU memenuhi 
syarat, TPM laik hygiene, 
Kualitas air bersih 
memenuhi syarat 
kesehatan

85% 85% 85% 90% 90%

4 Nilai kinerja anggaran E Monev DJA Diperoleh dari hasil 
penilaian Monev DJA

80          80          85          90          95          

5 Persentase tingkat 
kepatuhan penyampaian 
laporan keuangan

pencocokan data 
transaksi keuangan 
yang diproses dengan 
beberapa 
sistem/subsistem yang 
berbeda berdasarkan 
dokumen sumber yang 
sama

Total Skor berdasarkan 
parameter di bagi jumlah 
parameter dikali 100%

80% 80% 85% 90% 95%

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator

No TargetDefinisi Operasional 
(DO)

Cara Perhitungan
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5.3. Pelaporan 

Seluruh kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan di tuangkan 
dalam bentuk pelaporan sesuai dengan mekanisme, jadwal dan format pelaporan 
sebagai progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan yang dikoordinasikan dan 
dikonsultasikan dengan pengampu kegiatan di pusat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Kinerja implementasi 

WBK satker
Dinilai dari self 
Assesment

Menggunakan hasil 
penilaian dari assesment 
yang dilakukan oleh tim 
auditor

70          70          70          70          70          

7 Persentase peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 
20 JPL 

ASN yang mendapatkan 
peningkatan kapasitas 
sebanyak 20 JPL dalam 
kurun waktu 1 (satu) 
tahun 

Diperoleh dari jumlah JPL 
yang diikuti dibagi 20 JPL 
dikali 100%

45% 50% 55% 60% 65%

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator

No TargetDefinisi Operasional 
(DO)

Cara Perhitungan



RAK KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2020-2024 21 

 

BAB VI  

P E N U T U P 
 

 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 

Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan dalam kurun waktu lima 

tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Tembilahan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada 

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

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seski di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Tembilahan Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Tembilahan, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang 

bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya 

pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat 

penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional. 

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

dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 

 

 

 
 
 

                                                                                                       


