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KATA PENGANTAR 

 

 

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

Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Teknik Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan 

Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan 

strategi, target kinerja dan kegiatan 

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

merasakan buku ini masih 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 wilayah kerja (Regional). Diharapkan 

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

melaksanakan upaya pelaksanaan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses 

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

semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua. 

 

Surabaya 5 Agustus 2022 
Kepala 
 
 
 
 

 

Dr. Rosidi Roslan, SKM, SH, MPH, MH  
      NIP. 197109181995031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONDISI UMUM 

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang  Kementerian 

Kesehatan, yang mengatur mengenai struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada 

level eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kementerian 

Kesehatan ini merubah struktur program dan kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 

yang ditetapkan pada tahun 2020. Dengan demikian dibutuhkan perubahan Permenkes 

Nomor 21 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan selanjutnya 

diikuti dengan perubahan RAP Ditjen P2P dan RAK Satker. 

BBTKLPP Surabaya memiliki wilayah layanan 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 

47.799,75 km2 dan terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 777 kelurahan, 7.724 

desa. Luas wilayah Provinsi Bali seluas 5.780,06 km2 dan terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota, 

57 kecamatan, 80 kelurahan, 636 desa. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas 

wilayah 18.572,32 km2 dan terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan, 142 kelurahan, 

995 desa. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 48.718,10 km2 dan terdiri 

dari 21 kabupaten, 1 kota, 309 kecamatan, 327 kelurahan, 3.026 desa. 

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 40.878.789 orang 

yang terdiri dari 20.394.280 laki-laki dan 20.484.509 wanita. Pada tahun 2021 jumlah 

penduduk Provinsi Bali sebesar 4.362.700 orang yang terdiri dari 2.193.700 laki-laki dan 

2.169.100 wanita. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 

sebesar 5.390.000 orang yang terdiri dari 2.805.080 laki-laki dan 2.550.498 wanita, Pada 

tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5.387.740 orang yang 

terdiri dari 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 wanita, 632.639 balita, 1.134.740 penduduk 

miskin. 

Salah satu kondisi dan tantangan terbesar dalam pencapaian pembangunan 

kesehatan nasional adalah adanya situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan 

guncangan dan tekanan terhadap seluruh tatanan masyarakat, dan memberikan beban 

tambahan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun hal ini juga 

memberikan pembelajaran akan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan serta 

kemampuan merespons kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari 

penyakit infeksi baru pada manusia disebabkan oleh interaksi antara manusia dan 

lingkungannya, termasuk hewan (zoonosis). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar 

dan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun 

antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru. 
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Meskipun capaian beberapa indikator pembangunan kesehatan mengalami 

peningkatan, namun situasi pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai tatanan 

kehidupan di masyarakat dan memberikan beban ganda dan guncangan terhadap pelayanan 

kesehatan yang ada. Di satu sisi, pelayanan kesehatan untuk penanganan Pandemi 

COVID-19 menjadi prioritas utama, namun pelayanan kesehatan esensial lainnya harus 

tetap berjalan. Dengan demikian,menjadi penting pembahasan kondisi penanganan 

pandemi COVID-19 dan  pembelajarannya dalam perubahan Renstra BBTKLPP Surabaya 

2020-2024.  

BBTKLPP Surabaya  berperan aktif dalam upaya mempercepat penanganan pandemi 

COVID-19 melalui implementasi berbagai upaya di bidang kesehatan, diantaranya yaitu: 

a. Deteksi  

Peran BBTKLPP Surabaya pada strategi deteksi ini memiliki fokus adalah (i) 

meningkatkan surveilans epidemiologi dengan tes skrining laboratorium, (ii) 

surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus. 

b. Perubahan Perilaku 

Hal terpenting dari strategi penanganan pandemi COVID-19 adalah perubahan 

perilaku hidup bersih dan sehat di dalam masyarakat. Peran BBTKLPP Surabaya 

yaitu: (i) mendukung implementasi kebijakan terkait pendisiplinan masyarakat 

terhadap protokol kesehatan (seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) level 1-4), (ii) peningkatan  literasi perilaku hidup sehat 

masyarakat melalui media cetak maupun media sosial.  

 

B. POTENSI DAN TANTANGAN 

B.1. POTENSI 

BBTKLPP Surabaya sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, melaksanakan surveilans epidemiologi berbasis laboratorium 

dalam rangka program pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas dan 

fungsinya sebagaimana Permenkes RI Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit. 

Tujuan BBTKLPP Surabaya dalam mendukung pembangunan kesehatan, khususnya 

dalam rangka pencapaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:  

1. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  

2. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

Program P2P  
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BBTKLPP mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan 

penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan 

pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan 

penanggulangan KLB di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta 

kesehatan matra. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, BBTKLPP mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi 

2. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) 

3. Pelaksanaan laboratorium rujukan 

4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna 

5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi 

6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan 

KLB/wabah dan bencana 

7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular 

8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, 

kesehatan lingkungan dan kesehatan matra 

10. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BBTKLPP Surabaya diperkuat dengan 

komponen sebagai berikut : 

1. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimiliki oleh BBTKLPP Surabaya mencakup sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana dan pembiayaan dengan gambaran sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia 

Distribusi jumlah pegawai BBTKLPP Surabaya berdasarkan jabatan antara lain: 2 

orang jabatan struktural, 56 orang jabatan fungsional tertentu dan 39 orang jabatan 

pelaksana Sumber daya manusia BBTKLPP Surabaya sampai dengan bulan Juni 

2022 berjumlah 97 orang sebagaimana grafik di bawah ini: 

. 
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Grafik 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di BBTKLPP Surabaya per Juni 

2022 

Distribusi jumlah pegawai BBTKLPP Surabaya berdasarkan jenis pendidikan 

antara lain: SMA 8 orang, D3 26 orang, S1 38 orang, S2 22 orang, S3 2 orang. 

 

Grafik 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan di BBTKLPP Surabaya 

Per Juni 2022 

Distribusi jumlah pegawai BBTKL PP Surabaya berdasarkan jabatan fungsional teknis 

antara lain: 4 orang rumpun jabatan fungsional keuangan, 2 orang rumpun jabatan 

fungsional BMN, 2 orang rumpun jabatan fungsional kepegawaian, 3 orang rumpun 

jabatan kearsipan, 9 orang rumpun jabatan fungsional entomolog Kesehatan, 15 orang 

rumpun jabatan fungsional epidemiolog Kesehatan, 1 orang rumpun jabatan fungsional 

K3, 4 orang rumpun jabatan fungsional pengelola instalasi air dan listrik, 3 orang 

rumpun jabatan perencana, 2 orang rumpun jabatan fungsional petugas keamanan, 2 

orang rumpun jabatan fungsional pranata humas, 2 orang rumpun jabatan fungsional 

pranata computer, 27 orang rumpun jabatan fungsional pranata laboratorium, 19 orang 

rumpun jabatan fungsional Sanitarian. 

 

40%

58%

2%
Distribusi Pegawai Berdasarkan 

Jabatan 

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

Struktural

8%

27%

40%

23%

2%

Distribusi Pegawai Berdasarkan 
Pendidikan

SMA

D3

S1

S2

S3



 
 

8  

Tabel I.1 Distribusi jumlah pegawai BBTKL PP Surabaya berdasarkan jabatan 
fungsional teknis 

 
No 

Rumpun jabatan Fungsional 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 rumpun jabatan fungsional keuangan 4 4 
2 rumpun jabatan fungsional BMN 2 2 
3 rumpun jabatan fungsional kepegawaian 2 2 
4 rumpun jabatan kearsipan 3 3 
5 rumpun jabatan fungsional entomolog Kesehatan 9 10 
6 rumpun jabatan fungsional epidemiolog Kesehatan 15 16 
7 rumpun jabatan fungsional K3 1 1 
8 rumpun jabatan fungsional pengelola instalasi air dan 

listrik 4 
4 

9 rumpun jabatan perencana 3 3 
10 rumpun jabatan fungsional petugas keamanan 2 2 
11 rumpun jabatan fungsional pranata humas 2 2 
12 rumpun jabatan fungsional pranata computer 2 2 
13 rumpun jabatan fungsional pranata laboratorium 27 29 
14 rumpun jabatan fungsional Sanitarian 19 20 

 

 

Grafik 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Rumpun Keahlian di BBTKLPP Surabaya 

tahun 2022 
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Distribusi jumlah BBTKLPP Surabaya berdasarkan golongan antara lain: 3 

orang gol IVb, 14 orang gol IVa, 12 orang gol IIId, 17 orang gol IIIc, 15 orang gol IIIb, 

12 orang gol IIIa, 11 orang gol IId, 13 orang gol IIc 

 

b. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana BBTKLPP Surabaya mencakup barang bergerak 

dan tidak bergerak pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel I. 2 Penyajian nilai BMN dalam Neraca TA. 2021 

 

2. Jejaring dan Kerjasama 

BBTKLPP Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di wilayah 

layanan yang mencakup 4 provinsi memerlukan jejaring dan Kerjasama yang baik 

dengan instansi pusat, UPT Pusat yang ada di wilayah layanan maupun di luar wilayah 

layanan, pemerintah daerah dan UPTD baik provinsi maupun kota/ kabupaten di 
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wilayah layanan, kelompok masyarakat dan akademisi, serta.sektor industri dan 

swasta 

Bentuk jejaring dan Kerjasama yang hingga saat ini telah dilaksanakan 

diantaranya adalah :  

a. Jejaring surveilans faktor risiko penyakit dan lingkungan dengan Ditjen P2P, KKP, 

Dinkes Provinsi, Dinkes Kota/Kabupaten, DLH provinsi dan kota/kabupaten, 

akademisi 

b. jejaring laboratorium pengujian specimen faktor risiko lingkungan dan penyakit 

termasuk zoonosis dan vektor dengan BKPK/ Litbangkes, RS Pusat dan RSUD, 

RS Swasta, labkesda provinsi, labkesda kota/kabupaten, akademisi, laboratorium 

swasta, B/BTKLPP, BBLK, BBVet, Pusvetma, ITD Unair, B2P2VRP   

c. jejaring laboratorium kalibrasi dengan BPFK, Baristanindag, Labkesda Provinsi 

dan Kota/Kabupaten, LIPI, Laboratorium Kalibrasi swasta, puskesmas di wilayah 

layanan. 

d. jejaring pelatihan / bimtek dengan BKPK/ Litbangkes, RS Pusat dan RSUD, RS 

Swasta, labkesda provinsi, labkesda kota/kabupaten, akademisi, laboratorium 

swasta, BBLK, BBVet, B2P2VRP, 

e. MOU implementasi TTG dengan pemerintah daerah (DPMD Prov Jatim)  

 

B.2. TANTANGAN  

BBTKLPP Surabaya melaksanakan surveilans berbasis laboratorium di 4 provinsi  

wilayah layanan yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Wilayah ini terdiri dari 79 

kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk 56,1 juta (21,7 %) penduduk Indonesia. 

Berbagai penyakit yang masih menjadi masalah di wilayah ini, seperti HIV-AIDS, malaria, 

TB, DBD, kusta, filaria, frambusia, anthrax, chikungunya, leptospirosis serta yang menjadi 

perhatian internasional antar negara seperti penyakit legionella dan Pes. Oleh karena itu 

keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah ini memiliki aspek 

strategis yang sangat berarti dalam mengungkit pencapaian sasaran tingkat nasional. 

Beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan utama di wilayah ini, menjadi 

perhatian BBTKLPP Surabaya yaitu : 

a. Multiple Burden Penyakit yaitu penyakit infeksi, penyakit tidak menular, serta 

munculnya penyakit baru dan munculnya kembali penyakit endemik lokal (new 

and re-emerging disease) 

b. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit termasuk pandemi 

c. Situasi matra yang berdampak terhadap kesehatan 

d. Potensi rawan bencana baik alam maupun buatan manusia 
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e. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pola kejadian penyakit. 

f. Kualitas kesehatan lingkungan yang menjadi faktor risiko penyakit  

g. Belum optimalnya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan 

h. Keterbatasan kompetensi SDM, sarana, dan prasarana 

i. Daerah perbatasan, terpencil,  dan kepulauan di wilayah layanan 

j. Mobilitas orang dan barang semakin sering dapat berpotensi penularan penyakit 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

BBTKLPP Surabaya sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, melaksanakan surveilans epidemiologi berbasis laboratorium 

dalam rangka program pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas dan 

fungsinya sebagaimana Permenkes RI Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit. 

Tujuan BBTKLPP Surabaya dalam mendukung pembangunan kesehatan, khususnya 

dalam rangka pencapaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:  

a. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  

b. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

Program P2P  

BBTKLPP mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan 

penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan 

pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan 

penanggulangan KLB di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta 

kesehatan matra. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BBTKLPP mempunyai fungsi yang digambarkan 

dalam matrik crosscutting sebagai sebagai berikut : 

Tabel I. 3 : Crosscutting Pelaksanaan Fungsi B/BTKLPP sesuai Permenkes 78/2020 

No Uraian Fungsi  Substansi / Tim Kerja 

1 Pelaksanaan surveilans epidemiologi Surveilans Epidemiologi 

2 
Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan 
Lingkungan 

Analisis Dampak Kesehatan 
Lingkungan 

3 Pelaksanaan laboratorium rujukan 
 

Pengembangan Teknologi 
Laboartorium 

4 
Pelaksanaan pengembangan model dan 
teknologi tepat guna 
 

Surveilans Epidemiologi (TTG FR 
Penyakit) 
Analisis Dampak Kesehatan 
Lingkungan (TTG FR Lingkungan) 
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5 Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi 
 

Pengembangan Teknologi 
Laboartorium 

6 

Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, 
kewaspadaan dini dan penanggulangan 
KLB/wabah dan bencana 
 

Surveilans Epidemiologi (KLB/ 
wabah Penyakit) 
Analisis Dampak Kesehatan 
Lingkungan (KLB/Wabah lingkungan 
dan bencana) 

7 
Pelaksanaan surveilans faktor risiko 
penyakit tidak menular 

Surveilans Epidemiologi 

8 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

Pengembangan Teknologi 
Laboartorium (DIklat Teknis 
Laboratorium) 
Tata Usaha (Diklat Manajemen dan 
Ketatausahaan)  

9 pengelolaan data dan sistem informasi  Tata Usaha 
10 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan  Tata Usaha 

11 
pelaksanaan urusan administrasi UPT 
Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
Pengendalian Penyakit  

Tata Usaha 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS 

 

A. VISI  

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 

2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. 

Selaras dengan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan 

menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, 

Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. 

Selaras dengan visi Kementerian Kesehatan 2020-2024, Ditjen P2P menjabarkan 

dalam visi “Mewujudkan Masyarakat Bebas Penyakit dan Kesehatan Lingkungan yang 

berkualitas” 

Selaras dengan visi Ditjen P2P 2020-2024, BBTKLPP Surabaya menjabarkan dalam 

visi ”Mewujudkan Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko berbasis Laboratorium yang 

Berkualitas di Wilayah”. 

 

B. 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 tahun 2020- 2024, yakni: 

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 

b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 

c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 

e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 

f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 

g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga; 

h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 

i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

 

Selaras dengan hal itu, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden 

Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja; 

b. Perbaikan Gizi Masyarakat; 
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c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

d. Pembudayaan GERMAS; 

e. Memperkuat Sistem Kesehatan 

 

Selaras dengan Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, DItjen P2P menjabarkan dalam 

misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon penyakit 

b. Meningkatkan Kualitas lingkungan 

c. Memperkuat system surveilans berbasis laboratorium penyakit dan factor risiko 

  

Selaras dengan hal itu, BBTKLPP Surabaya menjabarkan dalam misi 2020-2024 sebagai 

berikut :  

a. Meningkatkan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium 

b. Pengembangan model dan teknologi tepat guna 

c. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan kegiatan 

d. Peningkatan SDM 

 

C. TUJUAN 
 
Guna mendukung misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, Kementerian Kesehatan 

menetapkan tujuan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta 
Penguatan Pemberdayaan Masyarakat 

2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 

3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh 

4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan 

5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan 

6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan 
Efektif. 

 

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan 2020-2024, Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit menetapkan tujuan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Pencegahan Penyakit yang komprehensif dan berkualitas 

2. Terwujudnya Kabupaten / Kota Sehat 

3. Terciptanya system surveilans berbasis laboratorium Penyakit dan Faktor risiko 

diwilayah dan pintu masuk 

4. Terbangunnya Tata Kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel 
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Selaras dengan tujuan Ditjen P2P 2020-2024, BBTKLPP Surabaya menetapkan tujuan 

yaitu “Terwujudnya surveilans berbasis laboratorium yang berkualitas” 

 
D. SASARAN  

 
Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan 2020-2024, ditetapkan sasaran 

Kementerian Kesehatan sebagai berikut :  

1. Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga 

2. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan 

kesehatan primer 

3. Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta  

4. Menguatnya surveilans yang adekuat  

5. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan 

yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis 

bukti  

6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 

 

Selaras dengan sasaran Kementerian Kesehatan 2020-2024, Ditjen P2P menetapkan 

sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya upaya pencegahan  penyakit 

2. Menurunnya infeksi penyakit HV 

3. Menurunnya Insiden TBC 

4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 

5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta 

6. Meningkatnya  Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun  

8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 

9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 

10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 

11. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

manajemen Kementerian Kesehatan 

 

Selaras dengan hal itu, BBTKLPP Surabaya memiliki sasaran strategis 2020-2024 

berupa Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan 

masyarakat. 
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E. INDIKATOR KINERJA 

  Indikator Kinerja BBTKLPP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami 

perubahan untuk menindaklajuti revisi Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Dalam Revisi 

Renstra Kemenkes tersebut terdapat perubahan menjadi 1 indikator sasaran strategis. 

Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut: 

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan  

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan  

3. Persentase respon sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam  

4. Teknologi tepat guna yang dihasilkan  

5. Nilai kinerja anggaran  

6. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran  

7. Nilai kinerja implementasi WBK satker  

8. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. 

 
Tabel II.1 Perubahan Sasaran Strategis 

 
Tabel II.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Sasaran  

 

 

SEMULA MENJADI 
NO SASARAN  NO SASARAN  
1 Meningkatnya Pelayanan Surveilans 

dan Laboratorium Kesehatan 
Masyarakat 

1 Meningkatnya Pelayanan 
Surveilans dan Laboratorium 
Kesehatan Masyarakat 

2 Meningkatnya dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 
pada Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit  

NO SASARAN  NO URAIAN INDIKATOR 
1 Meningkatnya 

Pelayanan Surveilans 
dan Laboratorium 
Kesehatan Masyarakat 

1 Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit 
berbasis laboratorium yang dilaksanakan 

2 Persentase rekomendasi hasil surveilans 
faktor risiko dan penyakit berbasis 
laboratorium yang dimanfaatkan 

3 Persentase respon sinyal KLB/Bencana  
kurang dari 24 jam  

4 Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan  
5 Nilai kinerja anggaran 
6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran 
7 Kinerja implementasi WBK satker 

8 Persentase Peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL 
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Tahun 2022-2024, BBTKLPP Surabaya telah menetapkan 8 indikator yakni: 

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang 

dilaksanakan.  

Indikator ini menggambarkan kinerja surveilans terhadap faktor risiko penyakit 

berbasis laboratorium yang dilaksanakan secara aktif maupun pasif. Surveilans 

Faktor risiko yang diamati terdiri dari surveilans penyakit menular, surveilans 

penyakit zoonosis, surveilans kesehatan lingkungan dan perilaku, surveilans 

penyakit tidak menular, surveilans kesehatan matra. Kegiatan surveilans ada yang 

dilakukan secara rutin terpadu, khusus, sentinel maupun studi epidemiologi. 

 

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan. 

Indikator ini menggambarkan kinerja advokasi, diseminasi dan pemanfaatan 

terhadap hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium. 

Penilaian kinerja kegiatan advokasi, diseminasi dan pemanfaatan ini didapatkan 

dari laporan, rekomendasi dan atau publikasi yang dihasilkan, diadvokasikan dan 

atau dimanfaatkan oleh stakeholder baik di kalangan pemerintahan, akademisi 

maupun masyarakat, melalui bentuk laporan fisik tertulis (hard copy) berupa buku, 

laporan, rekomendasi, maupun pemberitaan di media sosial dan website internet. 

 

3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana  kurang dari 24 jam  

Indikator ini menggambarkan kinerja kegiatan respon terhadap wabah 

KLB/bencana dalam kurun waktu 24 jam setelah laporan diterima. Kegiatan respon 

berupa kegiatan verifikasi rumor, respon cepat dalam bentuk bantuan surveilans 

epidemiologi, pengujian laboratorium, logistik kesehatan serta teknologi tepat guna 

pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan di lokasi wabah 

KLB/bencana dan pengungsian. 

 

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan 

Indikator ini menggambarkan produk dan implementasi teknologi tepat guna yang 

dihasilkan dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit dan faktor risiko 

lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit dan masalah kesehatan di 

masyarakat. 
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5. Nilai kinerja anggaran 

Nilai Kinerja Anggaran merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang 

dilakukan oleh DJA sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 

indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, 

Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi. 

 

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

IKPA merupakan  indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran 

belanja BBTKLPP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap 

regulasi. IKPA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh 

DJPb sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 yang terdiri atas 13 indikator, yaitu: 

Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Pengelolaan UP dan TUP, 

Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian LPJ Bendahara, 

Penyerapan Anggaran, Konfirmasi Capaian Output, Pengembalian SPM, 

Dispensasi SPM, Renkas, dan Retur SP2D.  

 

7. Kinerja implementasi WBK satker 

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian 

Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang 

memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi 

percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari 

Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit 

kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, 

penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

 

8. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL 

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan 

memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang 

bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi 

sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun. 
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F. Arah Kebijakan dan Strategi  

  Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan 

Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan 

yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan 

Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, 

dengan Penekanan pada  Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan 

Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer 

dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di 

Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas 

Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang 

baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.  

 BBTKLPP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan 

Program P2P yakni :  

1. Penguatan kajian surveilans berbasis laboatorium 

2. Pemanfaatan rekomendasi dan teknologi tepat guna 

3. Pemberdayaan masyarat dan lintas sektor 

4. Penguatan jejaring kemitraan 

5. Penggunaan teknologi informasi 

Arah kebijakan BBTKLPP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut: 

1. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan 

2. Pencegahan dan penanggulangan KLB/ Wabah  termasuk yang 

berdimensi  internasional 

3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko 

lingkungan 

4. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan 

5. Peningkatan komunikasi dan advokasi melalui keterpaduan program promotif dan 

preventif dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta 

pemanfaatan media sosial 

6. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

7. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia 

8. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program antara Pemerintah, 

Swasta dan Masyarakat melalui Kerjasama lintas sektor dan program. 
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BAB III 

RENCANA AKSI KEGIATAN 

 

A. KERANGKA LOGIS 
Visi, Misi, tujuan dan sasaran harus selaras sehingga perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Keterkaitan antara visi, misi, 
tujuan, dan sasaran strategis BBTKLPP Surabaya digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator  

B. RENCANA KEGIATAN 
Target Kinerja BBTKLPP Surabaya tahun 2022-2024 ditetapkan sebagai berikut: 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja 
2022 2023 2024 

Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 
1 Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit 

berbasis laboratorium yang dilaksanakan 
39 45 50 

2 Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor 
risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang 
dimanfaatkan 

75 80 85 

 
VISI 

Mewujudkan Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko berbasis Laboratorium yang 

Berkualitas di Wilayah 

MISI 

Meningkatkan 
surveilans penyakit 

dan faktor risiko 
berbasis 

laboratorium 

Pengembangan 
model dan 

teknologi tepat 
guna 

 

Meningkatkan 
tata kelola 

pelaksanaan 
kegiatan 

 

Peningkatan 
SDM 

 

TUJUAN Terwujudnya surveilans berbasis laboratorium yang berkualitas 

SASARAN Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat 

IN
D

IK
A

TO
R

 

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang 
dilaksanakan 

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

3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana  kurang dari 24 jam 
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan  
5. Nilai kinerja anggaran 
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
7. Kinerja implementasi WBK satker 
8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 
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3 Persentase respon sinyal KLB/Bencana  kurang 
dari 24 jam  

95 96 97 

5 Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan  5 5 6 
6 Nilai kinerja anggaran 85 87 90 
7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93 94 95 
8 Kinerja implementasi WBK satker 75 76 77 
9 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL 
80 83 85 

 

C. KEGIATAN 
Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, dilaksanakan kegiatan sebagai 
berikut :  

URAIAN IKK NO KEGIATAN  

JUMLAH 
SURVEILANS 

FAKTOR RISIKO 
DAN PENYAKIT 

BERBASIS 
LABORATORIUM 

YANG 
DILAKSANAKAN 

1 pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria 

2 uji kualitas rdt malaria 
3 survey dinamika penularan penyakit tular vektor malaria 
4 pre assesmen eliminasi malaria 
5 surveilans sentinel malaria knowlesi 

6 kajian efikasi kelambu berinsektisida 
7 monitoring resistensi insektisida 

8 surveilans sentinel arbovirosis (S3D/dengue,chikungunya,zika) 
9 surveiilans vektor terhadap perubahan iklim 
10 konfirmasi vektor 
11 surveilans sentinel JE 
12 survei penilaian penularan filariasis (TAS) 
13 kegiatan surveilans penyakit filariasis 
14 kegiatan surveilans penyakit  kecacingan 

15 surveilans faktor risiko rabies 
16 surveilans sentinel leptospirosis 

17 surveilans tikus dan deteksi leptospirosis 
18 konsultasi kegiatan surveilans silvatik rodent 
19 survei silvatik rodent dalam rangka eliminasi pes zoonotik 

lainnya 
20 sero survei zoonosa lainnya (toksoplasmosis brucellosis) 
21 surveilan sentinel influenza 
22 surveilans resistensi obat kusta 
23 konsultasi kegiatan resistensi obat kusta 
24 surveilans penemuan kasus dan pemantauan pengobatan TBC 

di tempat khusus 
25 surveilans faktor resiko penyakit difteri 
26 surveilans faktor resiko penyakit akibat merkuri di kawasan 

PETI 
27 surveilans penyakit potensial klb/wabah hepatitis A di kawasan 

khusus 
28 surveilans faktor resiko penyakit diare akibat waterbourne 

diasease 
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29 surveilans kewasdaan dini keracunan makanan 
30 surveilans faktor resiko penyakit pneumoni di kawasan 

pemukiman 
31 konsultasi kegaiatan sentinel legionellosis 
32 surveilans sentinel legionellosis 

PERSENTASE 
REKOMENDASI 

HASIL 
SURVEILANS 

FAKTOR RISIKO 
DAN PENYAKIT 

BERBASIS 
LABORATORIUM 

YANG 
DIMANFAATKAN 

1 analisis data laboratorium 
2 webinar surveilans pengendalian faktor resiko penyakit 
3 kalibrasi alat laboratoroum 
4 akreditasi laboratorium dan pengembangan metode uji 
5 pengembangan metode pemeriksaan 
6 pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan di laboratorium 
7 pengadaan alat dan bahan untuk surveilans berbasis 

laboratorium 
8 pemeliharaan alat laboratorium 
9 pengawasan laboratorium covid 

10 penanganan covid-19  
TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA 
YANG 

DIHASILKAN 

1 implementasi penerapan ttg 
2 ttg 

PERSENTASE 
RESPON 
SINYAL 

KLB/BENCANA  
KURANG DARI 

24 JAM 

1 pengendalian klb/ wabah 
2 penyelidikan epidemiologi dan respon cepat penanggulangan 

klb 
3 investigasi dan penelusuran kontak (tracing kontak covid) 
4 pengendalian covid melalui tenaga perbantuan 

5 pelaksanaan surveilans kesehatan pada situasi khusus 
6 investigasi kejadian khusus 

KINERJA 
IMPLEMENTASI 
WBK SATKER 

1 penyusunan laporan BMN 
2 penghapusan dan pemusnahan BMN 
3 pengelolaan hibah BMN 
4 penyusunan RKBMN 
5 penangganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing 

system 
6 pengelolaan UPG 
7 pembangunan zona integriras menuju satker WBK, penguatan 

dan pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM 
8 implementasi reformasi birokrasi 
9 persiapan pengajuan hak kekayaan intelektual di bidang 

kesehatan 
10 pengelolaan dan pendukung penilaian kantor berhias 
11 budaya pelayanan prima 
12 implementasi keterbukaan informasi publik 
13 desiminasi/ promosi informasi kegiatan 
14 pameran bidang kesehatan 
15 penyusunan profil 

1 reviu data klasifikasi UPT 
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NILAI KINERJA 
ANGGARAN 

2 penyusunan laporan pelaksanaan program 
3 penyusunan laporan e-monev penganggaran 
4 penyusunan laporan e-monev bappenas 
5 penyusunan laporan tahunan 
6 pertemuan evaluasi pelaksanaan program 
7 penyusunan laporan indikator RAK 

8 penyusunan lakip dan perjanjian kinerja 
9 evaluasi sakip 
10 penyusunan laporan e-monev penganggaran (smart dja) 
11 penyusunan e-renggar 
12 penyusunan dokumen rkakl 
13 pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan 

anggaran dan revisi anggaran 
14 penyusunan revisi rencana aksi kegiatan 

NILAI 
INDIKATOR 

KINERJA 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN 
 

1 penyusunan laporan keuangan 
2 sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolahan pnbp 
3 pencairan anggaran dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban keuangan (ls,up,tup) 
4 pembayaran gaji dan tunjangan 
5 keperluan sehari-hari perkantoran 

6 langganan daya dan jasa 
7 jasa pos/giro/sertifikat/pengiriman 
8 penunjang kegiatan operasional perkantoran 
9 operasional perkantoran 

10 lembur non pns 
11 rapat biasa 
12 sosialisasi peraturan dan konsolidasi penyusunan dan 

penilaian pipk 
13 penyusunan rup pengadaan 
14 pelayanan pengadaan barang dan jasa 
15 pengadaan pakaian dinas pegawai 
16 perawatan gedung kantor 
17 pemeliharaan komputer 
18 pemeliharaan printer 
19 pemeliharaan inventaris kantor 
20 pemeliharaan genset 
21 pemeliharaan ac 
22 pemeliharaan cctv 
23 perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 
24 pemeriksaan resiko kesehatan 
25 sewa rumah dinas 
26 pemeliharaan instalasi ipal 
27 paket data dan komunikasi 
28 layanan aplikasi meeting berbayar 
29 pengadaan rumah dinas 
30 pengadaan genset 
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31 pengadaan kendaraan dinas 

KINERJA 
IMPLEMENTASI 
WBK SATKER 

1 penyusunan dan reviu analisis beban kerja, peta dan informasi 
jabatan 

2 penyusunan/monev sop ap upt 
3 analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai 
4 layanan mutasi kepegawaian 
5 pelantikan/ sertijab/ sumpah pns 
6 pembinaan pegawai 
7 penataan persuratan dan kearsipan 
8 penataan persuratan dan kearsipan 
9 pengelolaan arsip dan pendukung perlengkapan kearsipan 
10 sinkronisasi pengelolaan data aset 
11 penyusutan arsip di lingkungan ditjen p2p 

PERSENTASE 
PENINGKATAN 

KAPASITAS ASN 
SEBANYAK 20 

JPL 

1 peningkatan kompetensi pegawai 
2 pelatihan teknis laboratorium 
3 pelatihan dukungan manajemen 

 
 
D. KERANGKA KELEMBAGAAN 

Struktur organisasi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit Surabaya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar III.1. Struktur Organisasi BBTKLPP Surabaya 
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E. KERANGKA REGULASI 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana 

pelayanan. 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 : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

3. Undang – Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang   Kementerian Kesehatan; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga; 

7. Permenkes RI Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit. 

 

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BTKLPP Surabaya, beberapa kebutuhan 

regulasi yang dibutuhkan antara lain : 

1. Regulasi dalam deteksi dini faktor risiko penyakit 

2. Regulasi dalam deteksi dini faktor risiko lingkungan 
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F. KERANGKA PENDANAAN 

No Sasaran Kegiatan/ 
Indikator Kinerja Kegiatan 

Alokasi Anggaran (dalam ribu rupiah) Pelaksana 
2022 (pagu 

existing) 
2023 (pagu 

indikatif) 
2024 

(KPJM) 
1 Jumlah surveilans faktor 

risiko dan penyakit 
berbasis laboratorium 
yang dilaksanakan 

13.695.635 7.294.087 13.695.635  ADKL, SE 
dan   PTL 

2 Persentase rekomendasi 
hasil surveilans faktor 
risiko dan penyakit 
berbasis laboratorium 
yang dimanfaatkan 

ADKL, SE 
dan PTL 

3 Persentase respon sinyal 
KLB/Bencana  kurang 
dari 24 jam  

Surveilans 
Epidemiologi 

4 Teknologi Tepat Guna 
yang dihasilkan  

 ADKL, SE 
dan  PTL 

5 Nilai kinerja anggaran 22.425.424 21.341.528 22.425.424 Tata Usaha 
6 Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 
Tata Usaha 

7 Kinerja implementasi 
WBK satker 

Tata Usaha 

8 Persentase Peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 
20 JPL 

Tata Usaha 
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BAB IV 
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM 

 
 

A. PEMANTAUAN  

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara :  

1. Bulanan melalui Laporan Eksekutif Bulanan untuk selanjutnya dimasukkan dalam 

perhitungan capaian output dalam SAKTI dan aplikasi e-performance 

2. Triwulan  

Kompilasi Laporan Eksekutif Bulanan triwulanan untuk selanjutnya dimasukkan 

dalam aplikasi e-monev Bappenas 

3. Semester 

Kompilasi Laporan Eksekutif Bulanan semesteran untuk selanjutnya dimasukkan 

dalam aplikasi e-monev DJA 

 
B. EVALUASI  

Evaluasi dilakukan secara : 
1. Bulanan 

Dilakukan dengan monitoring capaian output pada aplikasi SAKTI oleh KPPN 
2. Semester 

Dilakukan dengan desk dengan eselon 1 dan biro perencanaan melalui monitoring 
capaian IKK,  

3. Tahunan 
Dilakukan dengan penyusunan laporan SAKIP untuk selanjutnya desk dengan 
APIP 
 

C. PENGENDALIAN 
Pengendalian dilakukan oleh Kepala BBTKLPP Surabaya melalui : 

1. Penyusunan kerangka logis pelaksanaan kegiatan 

2. Desk dengan tim pelaksana kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan 

3. Monev secara langsung di lapangan pada waktu pelaksanaan kegiatan 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) B/BTKL-PP Surabaya Tahun 2020-2024 ini 

disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya B/BTKL-

PP Surabaya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di 

B/BTKL-PP Surabaya 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/ seksi di B/BTKLPP Surabaya 

Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Diharapkan melalui penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) B/BTKL-PP 

Surabaya 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. 

 


