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KAT,A PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-

Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Seketariat Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bernrjuan untuk Meningkatkan Pelayanan

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

kebijakan dan strategi, arget kine{a dan kegiatan.

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

merasakan buku ini masih memiliki banyak kek-urangan karena dukungan data yang belum

memadai terutarna data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/

kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempumakan dan

disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan

kegiatan dalam RAK ta}lr.:ll, 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan

upaya mencegah masuk keluamya penyakit. Sebagai satuan ke{a diharapkan RAK 2020-2024

dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Ke{a dan Sasaran Ke{a Pegawai.

Akhimya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses

bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga

buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Duktmgan

Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Januari 2021

Kelas II Jayapura

Pical, SKM, M.Kes
MP 196408041989031002
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional @PJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan

jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan

mempengaruhi 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 yuta

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 berhrjuan 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 negam dilakukan upaya

kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa Kementeriar/Lembaga menyusun Rencana Strategi

(Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputrsan Menteri Kesehatan nomor 2l tahun

2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahm 2020-2024 bahwa tingkat

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

menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. KONDISI UMUM

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura telah berhasil

mencapai target dan indikator yang ditetapkan, namrm ada beberapa indikator yang tidak

dapat tercapai. Indikator Jurrlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

Kesehatan. Dari 12 indikator yang tercapai hanya 10 indikator sedangkan 2 indikator

)

,At1rS, 'ft{ X l4.flil!':.r:o - -r.,-:+ X.,1NT\}R X'ISP|{AIA,{ t'tt,A,tttl{sN Xrtqs ),1 ,t,l\'t4.I^7r.RA



R{1rs, tr1ll(.1-ilrf{l,N lo.l() - idl4 .](,rl,N?t)^ ,.1(f sf.}i'n fl,.i,t:tttl,st01.q N-,rtr:4 s Jl.l:q) rllrRt

Ke semua tenaga terebar di kantor induli dan seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

Berdasarkan Permenkses Nomor 2348A,IENKESiPER|XV2O10 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Jayapura terdiri dari Sub Bagian Tata Usah4 Seksi Pengendalian Karantina dan

Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko lingkungan dan Seksi Upaya

Kesehatan Lintas Wilayatl dan mempunyai lima wilayah ke{a antara lain PLBDN Skouw,

Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Wamena , Pelabuhan Laut Sarmi dan Pelabuhan

Hamadi. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan

pro$am, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, wusan tata usahq keuangan,

penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga. Seksi

Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan p€rencanaarl pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi,

pelaksanaan kekarantinaarq surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan

muatannya, lalu lintas OMKABd jejaring kerj4 kemitraan, kajian, serta pengembangan

teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah

kerja bandar4 pelabuhaq dan lintas batas darat negara-

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan

balmn perencanaaq pemantauan, evaluasi, penyujsunan laporaq dan koordinasi

pelaksanaan pengendalian veklor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi

lingkungan, jejaring ke{4 kemitraarL kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan

teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat negara. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaarL pemantauaq evah.rasi, penyusunan laporan, dan

koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerj4 kesehatan matr4 kesehatan haji,

perpindahan penduduk, penanggulangan bencan4 vaksinasi internasional, pengembangan

jejaring ke{4 kemitraar} kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya

kesehatan di wilayah ke{a bandar4 pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Offce melaporkan kasus

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentihkasi kasus tersebut sebagai jenis baru

coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KI(MMD) atala Public

Health Emergency of Intemational Concern (PI{EIC) dan pada tanggal l1 Maret 2020,

WHO sudah menetapkan COVID- 19 sebagai pandemi. Berdasarkan Kepres No 1 I Tahun

2020, tanggal 31 Maret 2020 Indonesia telah menetapkan Corona Virus Disaase (Covid-
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19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan bencana nasional yang wajib

dilalarkan upaya penanggulan sehingga tidak tedadi peningkatan kasus. Jumlah kasus

Covid-l9 di Indonesia per Agustus 2020 sebanyak 109.936 kasus dengan junlah kasus

sembuh sebanyak 67.919 kasus dan kasus meninggal sebanyak 5.193 kasus. Sedangkan

kasus di Provinsi Papua per Agustus tahun 2020 sebanyak 3.087 kasus dengan jumlah

kasus sembuh sebanyak 1.375 kasus dan kasus meninggal sebanyak 32 kasus.

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Indonesia,

khususnya di Provinsi Papua dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

HK.01.07,4vfenkesl4l3l2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-l9,

penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

baik di pintu masuk maupun di wilayah. Salah satu bentuk pengendalian yang dilak-ukan

di pintu masuk perlu dilalnrkan pengawasan terhadap penumpang pada alat angkut laut,

udar4 dan darat, guna cegah tangkal terhadap keluar masuknya wabah.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai salah satu UPT

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan

pengendalian penyakit di pintu masuk negara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Jayapura melaloftan pengarvasan ketat terhadap lalu lintas orang dan alat angkut di setiap

pintu masuk yang berada di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura. Untuk

mendukung upaya pengawasan lalu lintas orang dan mempermudah pengawasan orang

yang masuk ke wilayah, mata salah satu kegiatan pengawasan lalu lintas orang yang

dilakukan memeriksa scan barcode kartu kewaspadaan dini atau e-FIAC secara oniine

dengan alat tmtuk scan barcode e-IIAC secara mandiri di bandar udara, pelabuhan dan

PLBN. Hd ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari penumpukan

penumpang saat kedatangan, mempermudah pekerjaan petugas dilapangan dan merupakan

salah satu keluhan masyarakat pengguna jasa transportasi udara di Bandar Udara Sentani

dan Pelabuhan Laut Jayapura. Selain itu diperlukan pula komputer atau laptop dan printer

yang dilengkapi wifr/intemet digunakan penumpang untuk menginput e-HAC mengingat

masih banyak masyarakat di wilayah ket'a KKP Jayapura belum menggunakan IIP

android, termasuk daerah tujuan yang belum tersedia instansi Kantor Kesehatan

Pelabuhan. Aspirasi masyarakat dalam masa pandemi membutuhkan informasi penyakit

berkesinambungan serta p€negakan protokol kesehatan saat melakukan pelayanan publik.

C. POTENSI DANPERMASALAHAN

l. Potensi

a. Letak Geografis KKP Kelas II Jayapura

KKP Kelas II Jayapua merupakan salah satu pintu rnasuk Negara dan juga

pinfu masuk Provinsi Papua oleh karena itu lalu lintas orang dan barang serta alat
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angkut sangat padat sehingga potensial untuk dikembangkan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun

pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko dan cegah tangkal penyakit

di wilayah kedanya.

b. Sumber Daya Manusia

Maju mmdurnya 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 di sekelilingnya. Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas II Jayapura

dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengik-uti

jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini

memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang

cuk-up kondusifbagi kemajuan organisasi. Junrlah SDM KKP Kelas II Jayapura saat

ini tercatat memiliki 45 omng pegawai negeri sipil dengan komposisi dan jenis

ketenagaan sebagar berik ut :

a- Master (Strata 2) Kesehatan

b. Dokter

c. Apoteker

d. Strata l Kesehatan

e. Strata 1 Non Kesehatan

f Diploma trI Kesehatan

g. Dploma III Non Kesehatan

h. SMA

(Data pada tahun 2020)

c. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi

keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi- Guna menjamin keberhasilan

kegiatan tersebut KKP Kelas II Jayapura Sampai dengan saat ini KKP Kelas II

Jayapura telah memiliki 4 (empat) gedung kantor dan 3 (tiga) bidang tanah,

sehingga masih ada 2 (dua) wilayah ke{a yang belum memiliki gedung kantor dan

tanah yaitu di Wilker Bandar Udara Sentani dan Wilker Bandar Udara Wamena.

d. Anggaran

Anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Anggaran awal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2020 sebesar
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Rp.14.169.869.000,- Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 731.000.000,- bersumber

dari PNBP KKP Kelas ll Jayapura. Pada saat tahun anggaran beqalan 2020, pada

bulan Mei terdapat revisi anggaran karena refocusing anggaran PON 2020 dan

untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-l9 sehingga anggaran tahun 2020

menjadi Rp 13.324.653.000,- dan pada bulan November revisi dana PNBP menjadi

Rp. 12.807.294.000,-. Tahun anggarn 2021, KKP Kelas II Jayapura mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 12.246.680.000,- yang akan digunakan untuk mendukung

kegiatan I (satu) bagian yaitu Sub Bagian Tata Usah4 dan 3 seksi yaitu seksi

Pengendalian Karantina Surveilars Epidemiologi, seksi Pengendalian fusiko

Lingkugan dan seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Dari anggaran tahun 2020 yang digunakan untuk belanja mengikat (gaji)

sebesar Rp. 5.851.607.000,- untuk kegiatan tupoksi dan belanja unhrk operasional

perkantoran sebesar Rp. 7.918.262.000,- serta unhlk Belanja Modal sebesar Rp.

400.000,000,- yang digunakan untuk belanja peralatan dan mesin dalam rangka

pelaksanaan tupoksi. Pada saat tahun anggaran berjalan 2020 terdapat revisi

anggaran sehingga anggaran yang digunakan mengalami perubahan, untuli kegiatan

tupoksi dan belanja untuk operasional perkantoran menunm sebesar Rp.

6.5ss.687.000,-.

e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugasnya

mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional mauprm

intemasional (lihat pada BAB I Sub bab Dasar Hukum). Di samping itu Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu kepada pedoman-pedoman

pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P.

f. Kemitraan dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan/ bandara{PLBDN harus

melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan (stakeholderql dalam suatu

jaringan kerja. Kesulitan koordinasi te{adi karena masih adanya perbedaan persepsi

dan kepentingan yang cukup besar, terutana dalam menyikapi permasalahan yang

sedang berkembang dan perlu penangarum segera. Selain itu, sosialisasi program

kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang. Oleh karenanya, sangat

potensial untuk dilibatkan dalam membentuk jejaring ke{a mengatasi masalah
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kesehatan, khususnya di lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBDN.

Pembentukan jejaring ke{a tidak terbatas hanya di lingkungan

Pelabuhan/Bandara,/PlBDN, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan

instansi lainnya. Contoh dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan

umroh. Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan

Jejaring Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi.

g. Komitmen Global

Implementasi International Health Regtlatior (IHR) 2005 merupakan

kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal

ini dimaksudkan rurtuk mencegah te{adinya penyebaran penyakit/masalah

kesehatan yang serhg disebut sebagai Public Health Emergency of International

Concem @HEIC). IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi

masalah PFIEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namm tidak menghambat arus

lalulintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.

Tedadinya perubahan iklim global secara langsrmg atau tidak akan

berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (em erging diseases) dan atau penyakit

yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (re-emerging diseoses), serla

kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah

kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan pengguna jasa akan

percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak

optimalnya pfoses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak

terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya.

2. Permasalahan

a. Indikator yang Tidak Tercapai

Dua indikator tidak tercapai yaitu iurnlah pelabuhar/ bandara/ PLBDN bebas

vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dan jumlah peningkatan kapasitas

SDM bidang P2P tidak tercapai. Kegagalan pencapaian indikatorjunlah pelabuhar/

bandara/ PLBDN bebas vektor pada wilayah perimeter dan buft'er are4 dikarenakan

kegiatan pengawasan dan pengendalian vektor pada wilayah kerja Bandara Sentani

dan Wamena dengan hasil pengamatan dan pengukuran masih ditemukan wilayah

ke{a dengan indeks pinjal } 1, HI dalam kwun waktu I tahun di Bandara Wamena.

Hal ini dikarenakan pada bulan September te{adi Bencana Sosial di Wamena Kab.

Jayawijaya sehingga area Bandara dtJadikan tempat pengungsian sementara

masyarakat, akibatnya lingkungan bandara menjadi tidak memenuhi syarat

kesehatan dan memungkinkan munculnya veklor seperti Tikus.
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lndikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tidak tercapai

didasarkan pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan Pelatihan seperti TGC (Tim

Gerak Cepat) dan Bantuan Hidup Dasar dikarenakan pada tahun 2019 terdapat

angga&m kegiatan yang dialihkan untuk penanggulangan KLB Polio serta

terjadinya bencana alam di Kabupaten Jayapura dan bencana sosial di Kabupaten

Jayawijaya.

b. KLB / Bencana di Pintu Masuk Negara

PerilaL-u Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat

di lingkungan Pelabuhantsandara/PlBDN. karena masih banyaknya anggota

masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/lingl-ungan sanitasinya

buruk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular.

Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat

(TKBM), Porter, dan penjamah makanan yang rata-rata kurang memahami Pola

hidup bersih dan sehat serta kurang memperhatikan aspek kesehatan ke{a" sehingga

kemungkinan akan menimbulkan tedadinya penyakit akibat ke{a dan terjadinya

KLB.

c. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Kompetensi SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura perlu

lebih ditingka&an untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

mengatasi,/menghadapi kejadian-kejadian PIIEIC. Peningkatan kompetensi yang

dibutuhkan seperti pelatihan - pelatihan tehnis yang sesuai dengan bidangrya.

d. Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antar instansi terkait di

wilayah Pelabuhan/Bandara,{PlBDN. Sebagai contoh kurangnya koordinasi antara

Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu

lintas komoditi OMKABA di wilayah kerja. Demikian juga koordinasi dengan para

penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

a Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakitlama (New Encrging Dkeases &

Re-enurging Diseases)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus

pe{alanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penjalanan dan penularan

penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan

kesehatan manusi4 seperti New Emerging Disease contohnya Hanta Fevet, Ebola,
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Hand Foot Mouth Disease, Avian Influenza, SAk\, dan Nipah Virus. Emerging

Disease seperti HIWAIDS, penyakit menular seksual lainnya, Hoemorragic Fever

Dengue, Japanese B.Encephalitis, Chikungunya Cholera, Thyphoid &

Salmonellosis, Malaria, dan Filariasis seiaPenyakit Re-Emerging Disease seperli

Pes, TBC, Scrub-Typus, Antrax dan Rabies serta pandemi Covid-l9 yang

berlangsung saat ini.
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BABII

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAIIKEBIJAKAN DAN STRATEGI

A- \TSI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong

Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yd<n:

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi4 Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif,

Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutarq 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 Warg4 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efeklif, dan Terpercaya dan

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan

stnrktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah

menjabarkan Misi Presiden Tahw 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu

dan bayi, Menurunkan ang$.a stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan

alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapur4 sebagai rmit pelaksana teknis

dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung

pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan.

B. TUJUAN

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dapat terimplementasi dengan baik

sehingga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai UPT di daerah memiliki

tujuan startegis dalam peningkatan pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan

Wilayah.

C. SASARANSTRATEGIS

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu

masuk yang dikendalikan sebesar 100%.
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BABtrI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DA}t KERANGAKA REGULASI

A"ARAHKEBIJAKAN

Arah kebijakan dan shategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura

adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan dengan

berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi sesuai arah kebijakan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai berikut :

I Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko

2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokasi.

3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

5. Peningkatan peran swasta dan masyarakat

6. Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dalam pengendalian penyakit

7. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga maupwr diklat

teknis petugas baik di kantor induk dan wilayah kerja

8. Penguatan sistem infomrasi kesehatan di pelabuharl baadara dan PLBDN

9. Pelaksanaan kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kesehatan

10. Perluasan jejaring ke{4 kemitraan dengan lintas sektor, pergunran tinggi dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan dan bandara

B. STRATEGI

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumny4 bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Jayapura 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:

a. Perh,asan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko

b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko

c. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko

d. Peningkatan kommikasi dan advokasi

e. Penguatan akuntabilitas

f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusis

g. Ke{asama lintas sektor dan program

t2



niElls, ]1:l('Ii]'tll'/:o:o-:o:4'7(,11.JTI)A',i(t--StJ{rlt?rV{EZ14n(tJ1,:lNKflflS1llll)-,,ualrR14

C. KERANGKA REGTJLASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan maka

sebagai pelaksana pemerintah berkewaj iban menyediakan pelayanan yang hrmutu dan

berkualitas. 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

peratufirn dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat oleh satuan keda.

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

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan, saat ini

sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Internotional Health Regulation (IHR) 2005;

2. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

3. LIU Nomor 4 Tahun 1984 tentaflg Wabah Penyakit Menular;

4. IJU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

5. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

8. PP Nomor 39 Tahm 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

9. lnpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk

Menunjalg Kegiatan Ekonomi ;

10. Permenkes Nomor 2348/MENKES,PER/XU2010; tentang Organisasi dan Tata Keda

Kantor Kesehatan Pelabuhan;

11. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat

Menimbulkan Wabaht

12. Kepmenkes Nomor 1 144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kementerian

Kesehatan;

13. Keputusan Menkes Nomor 1314A4ENKES/SK,rIX2010 tentang Pedoman

Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;

14. Keputusan Menkes Nomor 612A,IENKES/SKN 12010 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;

15. Kepmenkes Nomor 949 Tahm 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Bias4

16. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem

Survailans Epidemiologi Kesehatan;

13



Rf1'r-\ I nitK I'rl]JltN.rr,-r,1 - jrr-,{ '?(:.t lt,IO,A (f-Sf, A,T)j\N yt-trl'B1ul4r! ,Xftt4s Jl ]q).nf1t^r4

17. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

18. Kepmenkes Nomor 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan

Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama

Keppel ADPEL;

19. Kep. D{enPPM&PLP351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor

Kesehatan Pelabuhan;

20. Keputusan Di{en PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan

Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

21. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;

22. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07A,IENKES1I04I2020 lerfiang Penetapan

Infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

23. Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

24. KMK No. HK.01.07,A4ENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Co rona Virus Diseases 2019 (Covid-l9)

25. Surat edaran No. HK.02.01/IvIENKES|38212020 tentNryProtokol Pengawasan pelaku

Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan

Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Diseases 2019

(Covid-19)

26. Surat Edaran No. SR03.04iIV582412020 tentang Sosialisasi elektl,lontk Health Alert

Card (e-HAC) di Pelabuharu Bandar4 dan PLBDN dalam Upaya Penc egahan Corona

Wrus Diseases 2019 (Covid-19)

27. Surat No. SR.03.04/3/3508/2020 tentang Penetapan Status Kamntina untuk Kapal atau

Pesawat yang Berasal dari Wilayah Terjangkit di lndonesia

28. Pedoman Pencegahan dan Pengendal i an C.orono Virus Diseases (Covid-l9)

Revisi I - 5

Dalam rangka menduk-ung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Jayapura, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam deteksi dini di Pelabuhan /bandara/PLBDN

2. SOP dalam pelayanan publik di wilayah ke{a KKP Kelas II Jayapura
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalan

Penyakit tah.n 2020-2024, Tujuarq Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya" maka target kinerja dan kerangka

pendanaan program kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura2020-2024, dapat

diuraikan sebagai berikut :

A. TARGETKINERJA

Target kineda merupakan penilaian dari pencapaian pro$am yang diukur secara

berkala dan dievalu,asi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pad a tahun 2024.

Tabel 1.

Tujuan Strategig Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
Kantor Keseb&tan Pelabuhan Kelas II Jayapura

Tahun202O-2O24

NO TUJUAN STRATEGIS
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR

I Meningkatnya Pelayanan

Kekarantinaan di Pintu

Masuk Negara dan

Wilayah

Meningkatnya faktor

risiko penyakit di pintu

masuk yang

dikendalikan sebesar

l00o/o.

1. Junrlah pemeriksaan orang, alat

angkut, barang dan lingkungan

sesuai standar kekarantinaan

kesehatan sebesar 14.634

2. Persentase faktor risiko penyakit

dipintu masuk yang

dikendal ikan pada orang, alat

angkut, barang dan lingkungan

sebesar 90%

3. Indeks Pengendalian Faktor

Risiko di pintu masuk negara

sebesar 85%

4. Nilai kine{a anggaran sebesar

80%

5. Persentase tingkat kepatuhan

penyampaian laporan keuangan

sebesar 80%
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6. Kineda implementasi WBK

satker sebesar 70o%

7. PersentasePeningkatan

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

sebesar 45%o

B. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator

sasaran strategis, rnaka ditetapka[ sasaran prograrq indikator kinerja program, sasaran

kegiatan, dan indikator kireda kegiatan Rencana Atsi kegiatan 2020-2024

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura adalah terselenggaranya

pengendalian faktor risiko di pintu masuk negar4 terwujudnya pengendalian faktor risiko

di pintu masuk negar4 dan meningkatnya tata kelola manajemen KKP. Untuk mencapai

sasaran hasil, maka output kegiatan antara lain:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkrmgan

Kegiatan yang dilakukan :

a) Deteksi dini HIV/AIDS, TBC dan malaria.

b) Skrining dalam rangka pencegahan dan pengendalial Covid-l9 atau wabah

lainnya.

c) Layanan kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN.

d) Layanan kesehatan pada situasi khusus.

2. Persentase fa}1or risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan

I ingkungan

Kegiatan yang dilalnrkan:

a) Simulasi / Table Top Exercise KKM.

b) Pertemuan pengendalian TBC, HIV/AIDS di Wilayah Ke{a Kantor Kesehatan

Pelabuhan Jayapura.

c) Rapat koordinasi terkait Covid-19 atau wabah lainnya.

d) Layanan tindakan penyehatan alat angkut.

e) Layanan pemeriksaan P3K kapal.

f) Layanan pemeriksaan kegawatdaruratan dan rujukan.

g) Pengendalian faklor risiko pada situasi khusus PON Papua.
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3. Indeks pengendalian faklor risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan:

a) Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan.

b) Layanan pengendalian vector DBD, Malaria" PES dan Diare

4. Nilai kine{a anggarar! kegiatan yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi DJA

Kegiatan yang dilakukan :

a) Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi.

b) Pengelolaan kepegawaian.

5. Nilai indikator ke{a pelaksanaan anggaraq kegiatan yang dilakukan adalah ketepatan

laporan OM SPAN.

Kegiatan yang dilakukan :

a) Penyusunan rencana progfirm dan penyusunan renfirna anggaran.

b) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

6. Kineda implementasi WBK satker.

Kegiatan yang dilakukan :

a) Self assessment dalam rangka implementasi WBK.

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN

Kegiatan yang dilakukan :

a) Workshop pelayanan prima kekarantinaan bagi p€tugas KKP

b) Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan tangguh dan prima

c) Pelatihan jabfung epidemiolog.

d) Pelatihan jabfung entomolog.

e) Pelatihan mikroskopis malaria-

0 Pelatihan BTCLS bagi tenaga medis.

g) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi tenaga medis.

h) Pelatihan jabftmg bagi petugas perencara.
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C. KERANGKAPENDANAAN

Guna memenuhi kebuhrhan pendaraan secara keseluruhan untuk mencapai target

sasaran kegiatan sebagaimaoa tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang

bersumber dari Rupiah Mumi, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman

danlatau Hibah Luar Negeri @HLN), serta sumber/skema lainnya seperti Keiasama

Pemerintah dan Badan Usaha ((PBU) dan Corpnrate Social Respctnsiblilry (CSR). Table

pendanaan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2,

Pendanarn Bersumber APBN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura

Tahtn2020-2O24

No

Sasxran Pmglrm
(Outcon €)/SaJrran

Xegiet t!
(OutDut)fltrdikato r

Tatset Alohrsi

2u2t) 2t2t 2022 2021 20?0 202t 2023 2021

KKP Kelas II Jat'iDura r2.807.29.1.000 r2.16.680.000 16.01.1.080.000 16. I 78,750.000 1{.979.310.000

I JtEnlab pemeiik$aan
orang, slat @gkut,
befiurS alan

lingkunean sesuai
standai
kekaraDtiDaan
kes€ha1an

14 614 10.451 10.501 10.551 10.601 L 63 8.3 5 7.000

2 Pers€trtase faLtor
ns o penyakil
dipintu masuk yarrg

dilerdalikan pada

orang, alat anghlt,
barar,g daa
linsl:uncan

90 0/o 92 0/o 940/o 96% 9ao/o 142.5m.000

3 Ird€ks PenAendalian
Faldor tusito di
Diofu masuli nesara

85% >8t% >82vo >83% >a4o/o 211.250.000

4 Nilai kinda 80 7o 82% 8i 9'o 88ozo $% 9.895.359.000

5 Pers€ntas€ tingtat
kepaluban
pen!'aupaian
laDorEr keualsan

80 9; 92% 94 o/o 96 a/o 98 0/o 865.015.000

6 Kine.ja
implementasi wBK

'70 a/o 10 o/o 10% 75 0/o 75 0/o l20 axxj

7 P€.se.fase
Peningliatan
kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL

45% 15Vo 80ozir 85% 90% 54.403.000
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BAB fV

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Tahun

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

upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dengan demikiarq bidang atau seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura

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 atau seski di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Jayapura, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besamya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Jayapur4 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 s{$aran progltrm berdasarkan komitmen nasional dan intemasional.

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

dilakukan penyempum{uur sebagaimana mestinya.

t9



NO
SASARAN

KEGIATAN NO INDIIi{TOR KINERJA PENANGGTNG JAWAB

(t) (2t (3) (4) (s)
I Men ingkatnya

Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk Negara
dan Wilayah

I Jumlah pemeriksaan o.ang, alat
angkul barang dan lingkungan
s€suai standar kekarantinaan
kesehatan

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

Kepala kantor dan Kepala Seksi PKSE,
PRL, dan IIKLW

2 Terwujudnya
pengendal ian Faktor
Risiko di Pintu
Masuk Negara

3 Indeks Pengendalian Faktor
Risiko di pintu masuk negara

Kepala kantor dan Kepala Seksi PKSE,
PRL, dan UKLW

3 Meningkatnya Tata
Kelola Manajemen
KKP

4 Nilai kinerja anggaran Kepala kantor dan Kepala Seksi PKSE,
PRI, dan UKLW serta Ka. Subag TU

5 Persentase tingkat kepatuban
penyampaian lapomn
keuangan

Kepala kantor dan Kepala Seksi PKSE,
PRL, dan UKLW serta I(a. Subsg TU

6 Kinerja implementasi WBK
satker

Seluruh pegawai KKP Kelas U Jayapua

7 Pefientase Peningf,atan
kapasitas ASN sebanyak 20
IPL

Kepla Kantor dao Ka.Subag TU

PENANGGI-]NG JAWAB KEGIATAN

20
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Kepala kantor dan Kepala Seksi PKSE,
PRL, dan UKLW



MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

TAHUN 2020 - 2024

NO INDIKATOR
DEFINISI

OPERASIONA
L (DO)

CARA
PIRIIITUNGA]\I

2020 2021 2022 2023 2024

1 Jumlah
pemeriksaan
oEng, alat
angkut, bararg
dan lingkungan
sesuai staodar
kekarantinaaa
kesehatan

Jumlah
pemeriksaan
penapisan orang,
alat angkut,
barang dan
lingkurgan yang
dilakukan

Pemeriksaar/
Penapisan orang

14.634 r 0.451 10.501 10.551 10.601

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.l

Faktor fusiko yang
dikendalikan pada

orang, alat angku!
barang dan
lingkungan (TPM,
Tfl)

90o/o 92% 940/o 96% 98%

3 Indeks
Pengendalian
Faktor Risiko di
pintu masuk
negara

Indeks
Pengendalian
Faktor Risiko di
pintu masuk
negara

- Kelengkapan data
surveilars
- Jumlah sinyal
SKD KLB dan
Bencana yang
direspon kurang
dai 24 jam
- Penyusunan
rencan kontigensi
- Indeks pinjal < I
- HI pffimeter -- 0
- Tidak ditemukan
larva anopheles
- Kepadatan kecoa
rendah
- Kepadatan lalat <
2
- TTU memenuhi
syarat
- TPM taik hygiene
- Kualitas air bersih
memenuhi syarat
kesehatan

850/o >8l%o >82o/o >83o/o >84%

4 Nilai kinerja
aoggaran

E Monev DJA 80 0/o 82% 85 0/o 88% 9ff/o

5 Persentase
tingkat
kepatuhan
penyampaian
laporan
keuangan

Penilaian
Persentase tingkat
kepatuhan
penyampaiaa
laporan keuangan
dihitung berdasar
jumlah total skor
pada tiap
parameter y&ng
dinilai

90Yo gzV',o 94% 960/o 98%
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6 Kinerja
implementasi
WBK satker

Dinilai dari self
Assesment

70% '70% 7O o/o 15 o/o 75 o/o

7 Persentase
Peningkatan
kapasitas ASN
sebanyak 20
JPL

ASN yang
mendapat.kan
peningkatan
kapasitas
sebanyak 20 JPL
dalam kurun
waku I (satu)
tahun

45o/o SOYI 8U/o 80% 809/o
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PERI{ITUNGAN CARA PENETAPAN TARGET

NO INOIXATOR oo NO
2020 2021

IARGEI
2022,

T'.RGET
2023

IAR6EI
2024

pdEnsn @ng, 6lat angkut
b6ra.g dan lrEkungel y.ng

Pn rlkl..d P..!phrn Jumhh Skiing lXV. Siipil6, lB M.lsE
Jumbh Psnole6n Masy H.buh.n,
&.da€ PLBDN eGu KIR KE tBt .,
Jmbh OS O.lliE JumLh Os
&E gk.t, JomLh Lr ( T6rb.rB,
P!m.nkB56i Rapid Colid o.luk p.raru

13.235 8.628 a.666 a.$2 8.5a5

708 56i *? s98 617
sa7 5qa 617

B 3a 65
1 529 1.580 1.571 1616 1 684
2105 554 525 537

952 967 954 954
1231 1.367

558 651 673 6t3
P6mer ks88n Rapid Covid LJnluk polaku
p64abnan, masyarakat p€labuMn,
b.ndar6 dan p€rbal,ssn

2.531 2 423 2.126 2,003

2
P.m.nk@n 616l Engkut
3e!!.i 3t!nd.r karanlina

814 at5 490

3 537 542 592

P.mritsn Llngkuige
rru,IPt4)

Jomhh sloruh TPM TTU di.m@
*t y8h K<P Jayapu6 yang d$'6nr$ 26i) 112 547 55?

,ra.7l4 10.451 10.501 10.551 r0_601

2
diLo&lkan b€d..art.n
ldo.n p6da irdt€lor m.l

1 dlkdd.lilln pad! mig
a.hd rk(o yang dikordalak n p.d6
@ng yang dib,nlken pa.L hd€ad

gfh 96.n 9t%

2 S€CC (Fmio.si. Dss€*$

3
dlk.nd€llk n pa& BaEng

Lh0rune6n {TIU 'IPM}

Tndak n p.manla@n klahas
lingkunsah (k6bEinsai ud@,

1

2
Jumlah rhysl SKD xLB drn
8oM.. y.n! diBpon

b.n6i. y..! dt.rima

hdn rJD.labuh.rrPlE
o.

3



3

5

6

XspEdatan kqru Dn&h

I

I

10

11
mom.nuhl .yrEr k .ohat.n

80% ath

5 Po.ilaian P6rstB. tjrEk l
k p.tuhan p.nr.fipei:h
Lpo..n k@r!d dihtung
b6.ds.r junhh bral lrd
P6dr llD pa.arer.. ya.o

6

Dn lai dad s6lt Assm6nl

I ASN y.ne mn&palkn

s6b.nyak 20 JPL &lam
kurun kktu 1 (saru) llhun

I
I


