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BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Terwujudnya

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri

berkepribadian

berlandaskan gotong royong merupakan visi dan misi Presiden RI untuk
periode 2015-2019. Pembangunan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya sebagai prasyarat agar mereka dapat hidup berproduktif dalam
kehidupan penghidupannya. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh
keadilan kemandirian guna mewujudkan hidup sehat, mandiri, berkeadilan.
Kesehatan diwujudkan dalam program-program yang merupakan prioritas
dalam

rangka

mencapai

tujuan

sasaran

pembangunan

dengan

mempertimbangkan komitmen internasional, dan regional kebijakan local.
Arah pembangunan kesehatan semakin didorong untuk

mampu

mendukung upaya perkuatan ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan
bahkan kehidupan politik yang dinamis, mengingat kesehatan merupakan
salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan
maupun

konvensi

internasional.

Untuk

itu,

berbagai

program

telah

dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang.
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Salah satu program dalam lingkup pembangunan kesehatan adalah
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertujuan untuk
menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit.
Program ini diarahkan agar berbagai penyakit menular, penyakit tidak menular
dan faktor risikonya dapat terkendali dan diupayakan tidak menjadi masalah
kesehatan masyarakat.

B. Potensi
BTKLPP Kelas I Makassar secara bertahap telah melakukan berbagai
upaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara
optimal dan mampu menjalankan peran sebagai “Regional Center of Excellent”
dalam surveilans epidemiologi berbasis laboratorium dan diharapkan mampu
mendukung serta mempercepat pencapaian sasaran Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar
telah didukung oleh laboratorium terakreditasi oleh badan yang berwenang
sebagai landasan yang legal untuk memberikan layanan publik dan
melaksanakan program yang telah direncanakan dan peningkatan SDM yang
terlatih

serta

meningkatkan

uji

mutu

dengan

menginplementasikan

SNIISO/IEC 17025:2008 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium
penguji dan kalibrasi, demikian juga kemampuan pengelolaan anggaran terus
ditingkatkan sesuai dengan fungsi secara optimal.

pg. 3

C. Permasalahan
Jangkauan program dan pelayanan masih belum optimal karena
berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah layanan belum
optimal mengingat wilayah kerja yang luas dan medan yang berat, serta
keterbatasan sumber daya manusia, namun secara terus menerus dilakukan
upaya penguatan terhadap kinerja sumber daya manusia yang ada melalui
perekrutan tenaga baru maupun peningkatan ketrampilan teknis dan
manajemen terhadap SDM yang ada. Beberapa peralatan esensial dilakukan
peningkatan kapasitas, pembaharuan teknologi dan kelengkapannya.
Dalam menjalankan peran pengembangan surveilans epidemiologi
berbasis laboratorium, salah satu permasalahan menonjol yang dihadapi
BTKLPP Kelas I Makassar adalah lemahnya jejaring surveilans didaerah
sehingga arus pertukaran data belum berjalan secara optimal, Euphoria
desentralisasi yang masih berlebihan mengakibatkan tata hubungan kerja dan
kemitraan belum terjalin dengan baik karena lebih mementingkan kewenangan
dari pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen.
Sebagai gambaran belum seluruh kejadian penyakit pencemaran
lingkungan yang berdampak terhadap terhadap kesehatan direspon sesuai
dengan prosedur yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyakit makin
menyebar dan menimbulkan korban karena ego sektoral. Belum terbentuknya
mekanisme operasional dilapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
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masing-masing menyebabkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian
masalah kejadian penyakit menjadi berlarut-larut.
Situasi epidemiologi saat ini dan beberapa tahun mendatang
merupakan masa transisi yaitu penyakit menular masih belum seluruhnya
dapat dikendalikan bahkan muncul kembali, demikian pula terjadinya
endemisitas penyakit dibeberapa wilayah seperti endeminitas schistosomiasis
dipropinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi), munculnya
penyakit Taeniasis yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara
Propinsi Sulawesi Selatan, dilain pihak penyakit tidak menular termasuk cidera
dan kecelakaan semakin insidensi atau prevalensinya.
Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit telah disepakati
berbagai komitmen untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, seiring dengan
meningkatnya permasalahn lingkungan diantaranya munculnya tambangtambang rakyat yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara
seperti dikabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Palu Propinsi
Sulawesi Tengah dan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
Dari uraian diatas BTKLPP Kelas I Makassar dengan potensi sumber
daya yang tersedia dari tantangan permasalahan yang dihadapi memandang
perlu untuk semakin meningkat profesionalisme SDM yang ada, peralatan
esensial, dan jangkauan pelayanan program untuk mencapai sasaran strategis
yang ditetapkan melalui pengembangan jejaring kerja dan kemitraan dalam
kinerja

surveilans

epidemiologi

berbasis

laboratorium,

meningkatkan

kemampuan pengembangan teknologi tepat guna, serata memperkuat wilayah
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kerja agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit. Selain itu, diperlukan pula dukungan
anggaran yang memadai agar seluruh tugas pokok dan fungsi serta peran
BTKLPP Kelas I Makassar dapat terlaksana secara optimal.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. VISI DAN MISI
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
BTKLPP) Kelas I Makassar dalam Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
mendukung visi dan misi pemerintah yakni “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dilakukan 9 (sembilan) agenda
prioritas yang disebut Nawa Cita yaitu :
1.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2.

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan
penegakan

hukum

yang

berbasis

korupsi,

bermantabat

dan

terpercaya.
5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan

produktivitas

rakyat

dan

daya

saing

dipasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
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7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit

Menular (BTKLPP) Kelas I Makassar merupakan unit pelaksana teknis
kementerian kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
BTKLPP Kelas I Makassar 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 kejadian luar
biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan
lingkungan serta kesehatan matra, dalam melaksanakan tugas tersebut,
BTKLPP melaksanakan fungsi:
a.

Pelaksanaan surveilans epidemiologi,

b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL),
c.

Pelaksanaan laboratorium rujukan,

d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna,
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e.

Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi,

f.

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

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
h. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan
penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra,
i.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas
BTKLPP Kelas I Makassar dilengkapi dengan 6 instalasi, yaitu laboratorium
fisika kimia air, padat, B3, laboratorium media reagensia, gas dan radiasi,
laboratorium biologi, biomarker dan klinis, laboratorium pengendalian mutu,
pengujian dan kalibrasi, pengembangan teknologi tepat guna, pelayanan teknis,
pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan
teknologi informasi dan kesehatan matra.
B.

TUJUAN
Berdasarkan

lampiran

IV

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.267/Menkes/SK/III/2004, tempat kedudukan BTKLPP Kelas I Makassar
adalah di Makassar denga wilayah kerja provinsi Sulawesi selatan, Tengah,
Tenggara dan Sulawesi barat, sedangkan berdasarkan SK Direktur Jenderal
PPM-PL No. HK.00.06.7.426 tanggal 4 februari 2003 sebagi pusat pengendalian
operasioanl sentra regional dalam rangka kesiapsiagaan mencegah dan
menanggulangi penyakit menular pasca bencana dan mempercepat pelayanan
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kesehatan bidang PP dan PL kepada korban bencana dan pengungsi, BTKLPP
Kelas I mempunyai wilayah layanan propinsi Sulawesi selatan, Tengah,
Tenggara, Sulawesi barat, Maluku utara, Maluku, Papua serta Papua Barat.
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 yakni,
yaitu : 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan 2) Meningkatnya
daya tangkap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
social dan finansial di bidang kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
tujuan tersebut diatas, dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life
cycle), yaitu : bayi, balita, anak sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal
dan kelompok lansia.
Guna mengukur, tingkat keberhasilan terhadap pencapaian tujuan
Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 disusun indikator kinerja
yang menggambarkan dampak (impact atau outcome) penyelenggaraan
program-program bidang kesehatan terhadap peningkatan status kesehatan
masyarakat, sebagai berikut :
1.

Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup
(SP 2010) 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2.

Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran
hidup.

3.

Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
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4.

Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan
preventif.

5.

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Tujuan Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan, yaitu
menurunnya insidens, prevalensi, dan kematian akibat penyakit menular dan
penyakit tidak menular, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.
Melihat uraian tersebubt di atas, BTKLPP Kelas I Makassar yang
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direkorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mengembang tugas
dan bertujuan untuk :
1.

Melakukan respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana
di wilayah layanan BTKL dengan persentase 100%.

2.

Meningkatkan Penerimaan ke negara dengan menerbitkan sertifikat
hasil uji laboritum sesuai jumlah parameter pemeriksaan sebanyak
11.500 sertfikat hasil uji.

3.

Melakukan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium dengan menerbitkan 22
rekomendasi.

4.

Merancang dan menciptkan model teknologi tepat guna bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 4 jenis.
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5.

Melakukan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic dengan menerbitkan 46 rekomendasi.

6.

Melakukan surveilans atau kajian faktor risiko

penyakit

dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit
menular langsung dengan menerbitkan 9 rekomendasi.
7.

Melakukan penilaian implementasi KTR pada wilayah layanan dengan
target 18 titik lokasi.

SASARAN STRATEGIS

C.

Adapun sasaran BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka meningkatkan
pencegahan dan pengendalian penyakit adalah melalui upaya peningkatan
surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis
laboratorium dengan fokus pada :
1.

Masyarakat di wilayah layanan terlindungi dari ancaman penyakit
menular, penyakit tidak menular, penyakit potensial wabah dan faktor
risiko penyakit dan lingkungan.

2.

Seluruh wilayah layanan yang endemis, rawan bencana, potensi KLB/
Wabah/ Kawasan potensial pencemaran dan kawasan khusus.
Adapun strategi yang dilakukan oleh BTKLPP Kelas I Makassar untuk

mencapai sasaran tersebut sejalan dengan strategi yang dilakukan Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu:
1.

Melaksanakan surveilan epidemiologi penyakit menular dan tidak
menular berbasis laboratorium.
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2.

Melakukan advokasi dan fasilitasi KLB, wabah dan bencana di
wilayah layanan.

3.

Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan,
kesehatan matra dan pengendalian penyakit.

4.

Pengembangan

laboratorim

pengendalian

penyakit

kesehatan

lingkungan dan kesehatan matra.
5.

Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna.

6.

Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan baik fisik, kimia
maupun biologi.

7.

Melaksanakan jejaring kemitraan dan kerja program pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.

8.

Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional teknis dan umum.

9.

Memperkuat manajemen logistik.

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan dan strategi BTKLPP Kelas I Makassar didasarkan pada
arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan
berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap
prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil
pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan
lokus kegiatan, kesehatan dan pembangunan kesehatan.
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal utama,
yaitu :
1.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai Pembina kesehatan wilayah melalui
empat jenis upaya, yaitu: meningkatkan dan memberdayakan masyarakat,
melakukan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan
perorangan, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan
kesehatan.

2.

Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care).
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Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3.

Intervensi berbasis Risiko Kesehatan.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada
bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin,
kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil,
perbatasan, kepualauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut dioperasionalkan

dalam bentuk arah Kebijakan tingkat Esselon I dalam hal ini adalah Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), yaitu:
1.

Peningkatan Surveilans Faktor Risiko epidemiologi dan penyakit

2.

Peningakatan perlindungan kelompok berisiko

3.

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian fakto risiko
lingkungan

4.

Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan

5.

Pencegahan dan penanggulangan KLB/ Wabah termasuk yang berdimensi
internasional.

6.

Peningkatan pemanfaat teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan.

7.

Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat.
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8.

Peningkatan

keterpaduan

program

promotive

dan

preventif

dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Kelompok

sasaran

strategis

pada

upaya

strategi

Kementerian

Kesehatan tahun 2015–2019 salah satunya adalah meningkatkan pencegahan
dan pengendalian penyakit yang meliputi:
1.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Peran BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka peningkatan mutu
penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular adalah melalui
peningkatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit menular yang
difokuskan pada :
a) Masyarakat di wilayah layanan terlindungi dari ancaman penyakit
menular.
b) Seluruh wilayah layanan yang endemis, rawan bencana, potensial
KLB/ Wabah.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, adalah:
a) Melaksanakan surveilans faktor risiko dan penyakit menular berbasis
laboratorium.
b) Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa (KLB),
wabah dan bencana di wilayah layanan.
c)

Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit
menular.
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d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian obat pencegahan
massal (POPM) untuk eliminasi filaria.
e) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular.
f)

Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna.

g) Melaksanakan jejaring kemitrran/ kerja program pengendalian
penyakit menular.
h) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian
penyakit

menular

seperti

tenaga

epidemiologi,

sanitasi

dan

laboratorium.

2.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Peran BTKLPP Kelas I Makassar untuk penyakit tidak menular melalui
peningkatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit tidak menular
berbasis laboratorium difokuskan pada masyarakat wilayah layanan.
Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, adalah:
a)

Melaksanakan surveilans faktor risiko dan penyakit menular
berbasis laboratorium.

b)

Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa (KLB),
wabah dan bencana di wilayah layanan.

c)

Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian
penyakit menular.

d)

Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit tidak menular.
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e)

Melaksanakan jejaring kemitrran/ kerja program pengendalian
penyakit menular.

f)

Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian
penyakit tidak menular.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam lingkup tugas dan
fungsi BTKLPP yang merupakan bagian integral dari program pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan secara nasional dalam periode 2015-2019
diarahkan untuk memantapkan peran B/BTKLPP dalam penyelenggaraan
Surveilans dan Faktor Risikonya berbasis Laboratorium dengan fokus
peningkatan kinerja surveilans epidemiologi, kemampuan analisis dampak
kesehatan lingkungan dan pengembangan teknologi laboratorium.
Kegiatan peningkatan kinerja surveilans epidemiologi dilaksanakan
dengan mengutamakan identifikasi faktor risiko penyakit potensial wabah,
penyakit baru, penyakit menular endemik dan penyakit tidak menular prioritas
melalui pemetaan wilayah atau kawasan, kajian pola penyebaran, dan
pengujian virulensi, potensi kerentanan dan resistensi maupun kajian terhadap
biomonik vector dan binatang menular penyakit. Disamping itu juga dilakukan
peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB/wabah,
kejadian desinfeksi, dekontaminasi, serta pengembangan teknologi tepat guna.
Kegiatan

peningkatan

kemampuan

analisis

dampak

kesehatan

lingkungan dilaksanakan dengan mengutamakan kajian terhadap rencana
pembangunan kawasan atau evaluasi terhadap dampak pembanguan, daearah
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rawan bencana, rawan pencemaran lingkungan maupun kawasan endemic
penyakit tertentu melalui analisi faktor risiko potensial, luas area persebarann
dampak dan populasi terancam. Dalam kegiatan analisis dampak kesehatan
lingkungan ini, disamping untuk memberikan masukan pertimbangan upaya
pengendalian faktor risiko penyakit juga dimaksudkan untuk memberikan
masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup suatu wilayah dengan kualitas
media lingkungan dan potensi tumbuhnya pencemaran lingkungan.
Kegiatan peningkatan kinerja pengembangan teknologi laboratorium
dilaksanakan dengan mengutamakan dukungan pujian laboratorium terhadap
media lingkungan sebagai faktor risiko potensial penyakit, gangguan kesehatan
maupun pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan.
Disamping itu juga ditingkatkan peran sebagai rujukan, bimbingan teknis dan
pendampingan, uji kendali mutu dan kalibrasi serta kemampuan rancang
bangun model dan teknologi tepat guna sebagi tindak lanjut pemecahan
masalah pengendalian risiko potensial penyakit maupun gangguan kesehatan
lainnya. Selain mendukung upaya pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan kinerja pengembangan teknologi laboratorium juga berperan dalam
pemberian layanan public dalam mengidentifikasi dan analisi berdasarkan uji
laboratorium serta memberikan rekomendasi tindak lanjutnya.
Selain itu guna memberikan dukungan terhadap kinerja diatas
dilakukan peningkatan kualitas manajemen yang mencakup pembiayaan,
sumber daya manusia, pemenuhan peralatan essensial dan saran penunjang
operasional serta jaringan informasi yang komunikatif melalui peningkatan
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kualitas perencanaan dan penetapan akuntabilitas kinerja, penyiapan prosedur
kerja, peningkatan tata hubungan kerja, ketersediaan logistik serta dukungan
administrasi

ketatausahaan,

urusan

umum

dan

rumah

tangga

serta

peningkatan administrasi kepegawaian.

B. KERANGKA REGULASI
Agar pelaksanaan program dan kegiatandapat berjalan dengan baik,
diharapkan dukungan dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan
penyusunan regulasu disesuaikan dengan tantangan global, regional dan
nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk :
1.

Penyediaan regulasi dari turunan Undang-undang yang terkait dengan
kesehatan.

2.

Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan

3.

Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan

4.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan
kesehatan.

5.

Penguatan kemandirian obat dan alat kesehatan.

6.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu.

7.

Penguatan peran pemerintah di era desentralisasi.

8.

Peningkatan pembiayaan kesehatan.
Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan

peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan mentee yang terkait,
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termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrase penyelenggaraan
pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah. BTKLPP Kelas I Makassar
merupakan unit pelaksana teknis dari regulasi yang ditetapkan oleh Presiden,
Menteri, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta
kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
C.

KERANGKA KELEMBAGAAN
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di bidang Teknik Kesehatan Lingkunagn dan Pengendalian
Penyakit menyatakan bahwa tugas dan fungsi BTKLPP adalah melaksanakan:
1.

Surveilans epidemiologi,

2.

Analisis dampak kesehatan lingkungan(ADKL),

3.

Laboratorium rujukan,

4.

Pengembangan model dan teknologi tepat guna,

5.

Uji kendali mutu dan kalibrasi,

6.

Penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan
KLB/wabah dan bencana.

7.

Pendidikan dan pelatihan,

8.

Kajian

dan

pengembangan

teknologi

pemberantasan

penyakit

menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra,
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BAB IV
RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A.

RENCANA KINERJA
Prioritas pembangunan bidang kesehatan yang menjadi sasaran BTKLPP

Kelas I Makassar adalah 1) Peningkatan surveilans kesehatan; 2) Peningkatan
analisis dampak kesehatan lingkungan; 3) Peningkatan teknologi laboratorium;
dan 4) Peningkatan dukungan administrasi dan manajemen.
Sasaran tersebut tertuang dalam dokumen indikator program PPPL dalam
RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Hal ini tentunya dalam
rangka keselarasan mulai dari RPJMN, Rencana Strategi Kementerian
Kesehatan, Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P, Rencana Aksi Kegiatan
dan Penetapan Kinerja Satuan Kerja.
Adapun sasaran strategis yang akan dicapai, adalah:
1. Kabupaten/kota
berpotensi

yang

kejadian

melakukan

luar

biasa

pemantauan

(KLB)

dan

kasus

melakukan

penyakit
respon

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotic
3. Menurunnya penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak
menular;

dan

Meningkatnya

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit tidak menular
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5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Untuk mencapai sasaran tersebut, BTKLPP Kelas I Makassar
menetapkan target indikator kinerja, yaitu:
1.

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana
di wilayah layanan BTKL dengan target 100%.

2.

Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi dengan target
11.500 Laporan Hasil Uji.

3.

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium dengan target 22
rekomendasi.

4.

Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan dengan
target 4 jenis.

5.

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic dengan target 46 rekomendasi.

6.

Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit
menular langsung dengan target 9 rekomendasi.

7.

Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP dengan
target 18 laporan.
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8.

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
dengan target 40 dokumen.

9.

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan target 12 jenis
pelatihan

10. Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan target 30 unit.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan
bahwa program merupakan tanggungjawab unit eselon I dan dalam bentuk
kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit kerja dilingkupnya. Program
menghasilkan outcome, sedangkan kegiatan menghasilkan output yang
mendukung pencapaian outcome program.
BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan satu program yaitu program
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Program tersebut
mencerminkan tugas pokok dan fungsi unit eselon II lingkup Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ukuran keberhasilan eselon I
dalam menjalankan program tersebut diukur kinerejanya dalam bentuk
outcome. Sebagaimana diketahui bahwa outcome merupakan hasil output
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dibawahnya (eselon II dan III).

B.

PENGANGGARAN KEGIATAN
Pembiayaan Rencana Kerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pencegahan dan
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Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan melalui DIPA petikan, dimana
sumber pendanaannya bersumber dari rupiah murni (RM) dan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP).
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BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A.

PEMANTAUAN
Pemantauan

dimaksudkan

untuk

melakukan

sinkronisasi

dari

keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya
penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan
menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Untuk itu, pemantauan dilaksanakan dengan mekanisme dan jadwal
pemantauan progress pencapaian target indikator kinerja kegiatan.

B.

PENILAIAN
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil

yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan kegiatan, untuk proses
pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan,
dikurangi, atau dikembangkan (akselerasi). Untuk itu, penilaian diarahkan
guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan program.
Untuk itu perlu adanya defenisi operasional untuk setiap indikator
kegiatan sebagai acuan dalam penilaian tersebut. Definisi operasional tiap
indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel Defenisi Operasional Indikator Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar
No
1

2

3

4

Indikator

Definisi Operasional

Satuan Ukur

Persentase
respon
Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan BTKL

Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon
kurang dari 24 jam berdasarkan permintaan stakeholder
dalam periode satu tahun

Kejadian/
lokasi

Jumlah rekomendasi
surveilans
atau kajian faktor risiko penyakit
dan
penyehatan
lingkungan
berbasis laboratorium

Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian
faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik
analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan
kendali mutu laboratorium bidang surveilans dan
karantina kesehatan dalam periode satu tahun.

Rekomendasi

Jumlah Teknologi Tepat Guna
bidang
P2P
yang
dihasilkan
kemitraan surveilans faktor risiko
penyakit
atau
penyehatan
lingkungan
atau
penguatan
laboratorium

Jumlah teknologi tepat guna (prototype) yang dihasilkan
selama satu tahun

Jenis

Jumlah
sertifikat
hasil
laboratorium dan kalibrasi

Jumlah hasil pemeriksaan uji laboratorium dan kalibrasi
dalam rangka pengendalian faktor risiko lingkungan dan
faktor risiko penyakit berpotensi wabah, penyakit
menular, tidak menular dalam kurun waktu 1 tahun.

uji

Laporan Hasil
Uji

Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit tular vector dan zoonotic

Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian
faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik
analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan
kendali mutu laboratorium bidang pengendalian
penyakit tular vector dan zoonotic dalam 1 tahun

Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit menular langsung

Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian
faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik
analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan
kendali mutu laboratorium bidang pengendalian
penyakit menular langsung dalam 1 tahun

7

Jumlah
laporan
penilaian
implementasi KTR oleh B/BTKLPP

Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh
B/BTKLPP berupa hasil kajian penilaian per Kabupaten
dalam satu tahun

Laporan

8

Jumlah
dokumen
dukungan
manajemen dan tugas teknis lainnya

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis
Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan,
Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil,
Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e
monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun

Dokumen

Jumlah pengadaan sarana prasarana

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan,
fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu
tahun

Unit

Jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang
diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu
tahun

Jenis Pelatihan

5

6

9

10

Rekomendasi

Rekomendasi
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Evaluasi yang dilakukan adalah :
1)

Tahap perencanaan
Evaluasi ini bertujuan untuk memilih dan menentukan skala
prioritas dari berbagai alternative, kemungkinan cara mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2)

Tahap pelaksanaan, pemantauan
Evaluasi

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

tingkat

kemajuan

pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Pelaksanaan evaluasi ini
dilakukan setiap triwulan berupa monev Rencana Aksi Kegiatan,
dan LAKIP setiap tahunnya.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan
kegiatan, serta dapat mengambil langkah penanggulangan apabila
pada pelaksanaannya perlu tindak lanjut perbaikan.
3)

Ex-post (setelah pelaksanaan berakhir)
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencapaian
(keluaran, hasil dan dampak) program mampu mengatasi masalah
pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan
untuk menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat dari suatu program.

C.

PELAPORAN
Pelaporan pertanggungjawaban keuangan (APBN) dibuat oleh satuan

kerja sebagai bentuk dari Akuntabilitas yang dibuat oleh satuan kerja sesuai
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Undang-undang No.17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
yang berkait.
Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan, juga diwajibkan
membuat Laporan Kinerja (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014) yang merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap satuan kerja atas penggunaan anggaran.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang :
1)

Uraian singkat organisasi

2)

Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan

3)

Pengukuran Kinerja

4)

Evaluasi dan analisis kinerja setiap hasil kegiatan dari program dan
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga
mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang organisasi, dan aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diiraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja/ Capaian Kinerja Organisasi
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap penryataan kinerja
sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran srategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu :
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun sebelumnya
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c)

d)
e)

f)
g)
h)

Membandingka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokmen perencanaan strategis
nasional.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar
naisonal (jika ada)
Analisis
penyebab
keberhasilan
atau
kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kineja serta alternative solusi yang telah
dilakukan.
Analisis atas efisiensi penggunaan suber daya.
Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Realisasi anggaran yang menguraikan penggunaan anggaran dalam rangka
mewujudkab kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV
PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran Laporan meliputi Perjanjian Kinerja, dan dokumen lainnya yang dianggap
perlu.
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 berisi tentang sasaran,
strategis pencapaian output dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun
merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan
khususnya dalam mencapai program Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5 (lima) tahun kedepan.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perbahan pada Rencana
Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 2015 – 2019, maka akan dilakukan
penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Dokumen Rencana Aksi ini
dapat memberikan manfaat untuk pembangunan kesehatan di Indonesia.
Insya Allah. Amiin..
“sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan
baik dalam segala hal”
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Lampiran 1. Matrik Rencana Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2015-2019
No

Indikator Kinerja

Defenisi Operasional

Satuan
ukur

2015

2016

Target Capaian
2017
2018

2019

Sasaran Strategis:
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,
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic,
Menurunnya penyakit menular langsung,
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular,
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1

Persentase respon Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan BTKL

2

Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium
dan kalibrasi

3
4

5

6

7

Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium
Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang
P2P yang dihasilkan
Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic
Jumlah rekomendasi surveilans atau
kajian faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis
laboratorium pengendalian penyakit
menular langsung
Jumlah laporan penilaian implementasi
KTR oleh B/BTKLPP

8

Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis lainnya

9

Jumlah pengadaan sarana prasarana

10

Jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P

Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam
berdasarkan permintaan stakeholder dalam periode satu tahun.
Jumlah hasil pemeriksaan uji laboratorium dan kalibrasi dalam rangka pengendalian
faktor risiko lingkungan dan faktor risiko penyakit berpotensi wabah, penyakit
menular, tidak menular dalam kurun waktu 1 tahun
Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko kesehatan
yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium
bidang surveilans dan karantina kesehatan dalam periode satu tahun
Jumlah teknologi tepat guna (prototype) yang dihasilkan selama satu tahun
Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko kesehatan
yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium
bidang pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic dalam 1 tahun
Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko kesehatan
yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans
epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium
bidang pengendalian penyakit menular langsung dalam 1 tahun
Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP berupa hasil kajian
penilaian per Kabupaten dalam satu tahun
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA,
Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP,
Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu
tahun
Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,
kendaraan dalam satu tahun
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP
dalam kurun waktu satu tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lapoan
Hasil Uji

2.300

4.200

4.001

11.500

5.500

Rekomend
asi

150

100

72

22

19

Jenis

4

1

4

4

2

Rekomend
asi

46

28

Rekomend
asi

9

3

Laporan

18

-

Dokumen

30

30

30

40

40

Unit

5

15

20

30

4

200

50

54

12

3

Jenis
Pelatihan
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Lampiran 2
Matrik Prakiraan Anggaran Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015 – 2019

dalam rupiah
No

Sumber Dana

1

Rupiah Murni (RM)

2

PNBP
Jumlah Keseluruhan

2015

2016

2017

2018

2019

10.466.053.000

19.703.151.000

21.390.664.000

28.011.600.000

17.508.668.000

405.000.000

472.500.000

344.500.000

486.000.000

486.000.000

10.871.053.000

20.175.651.000

21.735.164.000

28.497.600.000

28.497.600.000

Matrik Prakiraan Anggaran Maju BTKLPP Kelas I Makassar 2015-2019
Tahun Anggaran
No

dalam rupiah

Uraian Kegiatan
2015

2016

2017

2018

2019

1

Surveilans dan Karantina Kesehatan

380.657.000

5.643.378.000

1.930.043.000

2.235.205.000

2.259.211.000

2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik

869.352.000

1.094.474.000

1.803.296.000

12.507.000.000

3.355.000.000

3

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

166.262.000

1.209.084.000

845.340.000

90.000.000

220.000.000

4

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

226.058.000

384.400.000

267.520.000

167.940.000

5

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

5.576.836.000

11.844.315.000

16.888.965.000

13.497.455.000

12.169.457.000

10.871.053.000

20.175.651.000

21.735.164.000

28.497.600.000

18.003.668.000

Jumlah Keseluruhan

0

pg. 34

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
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