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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala karena atas 

berkat rahmat dan hidayahnya sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar 

ini dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan 

pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada BTKLPP Kelas I Makassar 

dalam kurun waktu tahun 2016 dengan merujuk pada Peraturan Menteri 

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah. 

Laporan akuntabilitas ini berperan sebagai alat kendali, penilai 

kualitas kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan 

fungsi dalam mewujudkan  Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan 

Bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pada tahun berikutnya. 

Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami 

upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat 

berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat 

mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan demi untuk 

mendekati kesempurnaan laporan ini. 

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran  pelaksanaan 

tugas  yang diberikan kepada BTKLPP Kelas I Makassar sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan. 

Makassar,     Januari 2017 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 

Mahmud Yunus, SKM, M.Kes 
NIP 196305201987021003 

ttd
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PENDAHULUAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu 

komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja  yaitu perencanaan, 

penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja  pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari 

evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun 

anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian 

program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan 

pijakan dalam menyusun langkah- langkah pada tahun berikutnya. Perbaikan 

governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi 

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen 

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus 

peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sejalan dengan terwujudnya good governance “Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik” dan result oriented government “pemerintah yang berorientasi pada 

output/outcome”, maka Instansi Pemerintah berkewajiban melaporkan dan 

menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan 

atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas, dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang 

diterimanya. 
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Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) 

Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal 

P e n c e g a h a n  d a n  Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis dibidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. 

Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar disusun dan dilaporkan kepada 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan program BTKLPP Kelas  I Makassar tahun 

anggaran 2016 dalam mencapai sasaran/ tujuan program yang berasaskan 

akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja outcome atau sekurang-

kurangnya kinerja output. Program kerja yang dilaksanakan ini terdapat dalam 

dokumen penetapan kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2016 pada awal 

tahun. Pada dokumen penetapan kinerja ini telah ditetapkan target dari beberapa 

indikator kinerja program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. 

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai UPT Kemenkes  yang berada di 

daerah, dengan wilayah layanan 4 propinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, BTKLPP Kelas I Makassar 

berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pemecahan masalah 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 

Mengacu pada visi dan misi pemerintah, tujuan BTKLPP Kelas I Makassar 

dalam mendukung pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka pencapaian 

program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah: 

“Meningkatnya pelaksanaan surveilans epidemiologi dan 

analisis dampak  kesehatan lingkungan berbasis laboratorium 

dalam mendukung upaya pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan” 

Merujuk pada sasaran dan indikator program dalam Rencana Panjang 

Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah dan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Kementerian Kesehatan serta sasaran dan indikator kegiatan dalam Rencana Aksi 

Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka 

BTKLPP Kelas I Makassar menetapkan sasaran strategis: “Terselenggaranya 

surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan berbasis 
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laboratorium dalam mendukung upaya pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan”, dengan indikator : 

1. Jumlah Signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah dan Kondisi Matra lainnya; 
2. Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan; 
3. Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ 

Penyehatan Lingkungan/ Penguatan Laboratorium; 
4. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Berbasis Laboratorium; 
5. Jumlah Pengujian Laboratorium; 
6. Peralatan esensial dan sarana penunjang operasional; 

7. Persentase kelengkapan Laporan/Dokumen Perencanaan/ Laporan/ 
Pengelolaan Keuangan/ Kepegawaian/ BMN; 

8. Persentase Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan/Dokumen Perencanaan/ 
Laporan/ Pengelolaan Keuangan/ Kepegawaian/ BMN; 

9. Jumlah SDM terlatih bidang P2P. 
 

Dalam menjalankan peran pengembangan surveilans epidemiologi berbasis 

laboratorium, salah satu permasalahan menonjol yang dihadapi BTKLPP Kelas I 

Makassar adalah Kemampuan Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar yang 

belum secara keseluruhan dapat menjadi laboratorium surveilans untuk kasus-

kasus yang ada di daerah. 
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PERENCANAAN KINERJA 

 

 
Tahun 2016 adalah tahun kedua dimulainya Rencana Aksi Kegiatan 

(RAK) BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2015-2019. Rencana Aksi Tahun 2016 

dituangkan dalam perjanjian kinerja yang secara ringkas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2016 
Kegiatan Sasaran Indikator Target 

 

Surveilans 

epidemiologi dan 
analisis dampak 
kesehatan lingkungan 
berbasis Laboratorium 

 
Meningkatnya 
Penanggulangan Penyakit 
dan Kesehatan Lingkungan 
berbasis Laboratorium 

 
1. Jumlah respon signal SKD dan KLB, 

Bencana, Wabah dan Kondisi Matra 
lainnya. 

2. Jumlah model atau teknologi tepat guna 
bidang PP dan PL yang dihasilkan. 

3. Jumlah Advokasi atau jejaring kemitraan 
surveilans faktor risiko penyakit atau 
penyehatan lingkungan dan penguatan 
laboratorium. 

4. Jumlah laporan hasil Kegiatan 
Surveilans atau Kajian Faktor Risiko 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
berbasis laboratorium 

5. Jumlah pengujian laboratorium dan 
kalibrasi 

6. Peralatan esensial dan sarana 
penunjang operasional  

7. Persentase kelengkapan dokumen 
perencanaan/ pengelolaan keuangan/ 
kepegawaian/ dan BMN 

8. Persentase kelengkapan waktu 
pengiriman laporan pengelolaan 
keuangan/ kepegawaian/ dan BMN 

9. Jumlah SDM terlatih bidang PP dan PL 
 

 
15 lap/Kej 
 
 
1 jenis 
 
 
100 lap/keg 
 
 
150 lap/keg 
 
 
 
3000 sampel 
 
4 Paket 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
50 orang 
 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar  
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

Indikator kegiatan merupakan acuan ukuran kinerja yang akan digunakan 

oleh BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka menetapkan rencana kerja dan 

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di l ingkungan 

BTKLPP Kelas I Makassar. 

Mengingat pentingnya penetapan indikator kinerja bagi masing-masing 

unit organisasi, Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan 

yang dalam hal ini Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menetapkan 3(tiga) sasaran kegiatan melalui 

penetapan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas I Makassar. 

Ketiga sasaran kegiatan tersebut adalah : 

 

1. Meningkatnya Kinerja Surveilans Epidemiologi dan Analisis Dampak 

Kesehatan Lingkungan 

2. Meningkatnya Kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium 

3. Meningkatnya Dukungan Adminisnitrasi dan Manajemen 

 

Berikut dapat dilihat capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar yang telah dicapai 

pada tahun 2016 : 
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Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 di Lingkungan  
BTKLPP Kelas I Makassar 

No Indikator Kegiatan Target 
Capaian/ 
Realisasi 

% 
Realisasi 

 
 

1 

 
Jumlah respon signal SKD dan KLB, 
Bencana, Wabah, dan kondisi matra 
lain. 

 
15 

 
17 

 
113% 

 
2 

 

Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan 
Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ 
Penyehatan Lingkungan/ Penguatan 
Laboratorium 

 
 

100 

 
 

102 

 
 

102% 

 

 

3 

 

Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian 
Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Berbasis Laboratorium 

 
 

150 

 
 

162 

 
 

108% 

 
4 

 
Jumlah Pengujian Laboratorium 
 
 

 
3.000 

 

 
8.402 

 

 
280% 

 

5 

 
Jumlah Model atau Teknologi Tepat 
Guna Bidang P2P yang dihasilkan 

 
1 

 
1 

 
100% 

6 

 

Peralatan esensial dan sarana penunjang 

operasional 

 

4 

 

6 

 

150% 

7 

Persentase kelengkapan 

Laporan/Dokumen Perencanaan/ 

Laporan/ Pengelolaan Keuangan/ 

Kepegawaian/ BMN 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

8 

 

Persentase ketepatan waktu pengiriman 

laporan pengelolaan keuangan/ 

kepegawaian/ BMN 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

9 

 

Jumlah SDM terlatih bidang P2P 

 
50 

 
86 

 
172% 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 
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Analisis deskriptif terhadap Indikator Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar 

untuk setiap indikator kinerja telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan 

Perjanjian Kinerja yang berorientasi pada percepatan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di daerah yang difokuskan pada agenda program percepatan reformasi 

birokrasi bidang Pengendalian Penyakit. 

Masing-masing pencapaian indikator sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :  

 

Indikator 1. Jumlah respon signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah, dan 

kondisi matra lain. 

Defenisi Operasional : Jumlah Fasilitasi respon signal SKD dan KLB, Bencana, 

Wabah, kondisi Matra kurang <24 jam dan lainnya yang dilaksanakan dalam 1 

tahun.  

 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 15 laporan kejadian. 

Pada tahun 2016 ini target tidak terpenuhi dan dilaksanakan fasilitasi respon sinyal 

<24 jam sebanyak 14 laporan kejadian (93,33%). Kegiatan yang dilakukan 

adalah :  

 

1) Investigasi Penanggulangan KLB Suspek Penyakit Zika di Kab. 
SinjaiTahun 2016. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menginvestigasi dan 

Penanggulangan KLB Suspek Penyakit Zika di Desa Mannanti, Kec. 

Tellulimpoe Kab. Sinjai tahun 2016. Metode yang digunakan adalah 

wawancara dan pemeriksaan sampel darah. 

Hasil dari kegiatan ini adalah terjadi 7 Kasus Chikungunya , 1 kasus 

DBD, 1 kasus infeksi sekunder (berulang). Jumlah sampel keseluruhan 

sebanyak 10. 

 

2) Investigasi dan Penanggulangan KLB DBD di Kab. Gowa tahun 
2016. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakuan penyelidikan 

epidemiologi dan menilai FR terjadinya KLB DBD di Dusun Bilongan Desa 

Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan di 

Tahun 2016.Metode yang digunakan adalah wawancara dan pemeriksaan 

sampel darah dengan DBD dengan pemeriksaan IgG, IgM dan NS1. 

Hasil dari kegiatan ini adalah Telah terjadi KLB di Dusun Bilongan 

Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 
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dengan 1 kasus meninggal dunia, dan dari sampel didapatkan NS1 (+) : 

4, IgG(+): 11, IgM(+) : 12.Dengan FR terbesar berdasarkan umur adalah 

anak-anak dengan FR lingkungan terbesar adalah lingkungan SD. 

 

3) Investigasi KLB Suspek Flu Burung di Kab. SidrapTahun 2016. 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan investigasi sekaligus 

menilai FR terjadinya KLB Suspek Flu Burung di Kelurahan Kanyuara dan 

Kelurahan Sidenreng Kec. Watan Sidenreng Kab. Sidrap, Prov. Sulse, 

sehubungan dengan adanya kejadian kematian unggas (Interpandemi). 

Metode yang digunakan adalah wawancara dan pengambilan sampel 

darah oleh Tim Gabungan dengan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan 

dan Dinas Peternakan yang melakukan pengambilan sampel unggas. 

Hasil dari kegiatan ini didapatkan 2 Suspek Flu Burung, 16,7% 

responden memiliki Pengetahuan yang baik mengenai flu burung, 83,3 % 

yang memiliki pengetahuan yang kurang. 100% responden yang memiliki 

riwayat kontak dengan unggas. 50% prilaku responden membersihkan 

diri. 16,7% responden memiliki pencahayaan ruangan yang memenuhi 

syarat, 83,3 % responden memiliki pencahayaan ruangan yang tidak 

memensuhi syarat. Untuk hasil pemeriksaan terhadap orang yang 

beresiko dan suspek dikirim ke Litbangkes dengan hasil negatif. 

 

4) Investigasi dan Penanggulangan KLB KLB Suspek Hepatitis A di 
Pondok Pesantren Multi Dimensi Al-Fakhriyah Bulurokeng 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 2016 

Tujuan kegiatan ini adalah memastikan terjadinya KLB KLB Suspek 

Hepatitis A di Pondok Pesantren Multi Dimensi Al-Fakhriyah Bulurokeng 

Makassar 2016, Mengetahui faktor resiko dan lingkungan serta 

penanggulangan dan pencegahan meluasnya KLB. Metode yang 

digunakan adalah wawancara dan pengambilan sampel darah terhadap 

sampel guna pemeriksaan  IgG dan IgM penanda Hepatitis A. Dilakukan 

pula observasi lingkungan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah telah terjadi KLB Hepatitis A. Hal ini 

disimpulkan dari hasil pemeriksaan  37 orang yang diambil darah 25 

orang, setelah diperiksa Igm dan IgG dari 25 orang ditemukan yang 

positif IgM 20 orang (80%), positif IgG 5 orang (25%), dan yang 

keduanya positif 5 orang (25%). Sebagian besar 89,19% tidak diimunisasi 

hepatitis A. Faktor lingkungan yang kurang dapat dilihat dari air minum 
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responden menggunakan air minum galon di sekolah dan sebagian juga 

mengggunakan air yang diproses sendiri melalui penyaringan di sekolah. 

 

5) Kesiapsiagaan Surveilans Arus Mudik Lebaran di Kota Makassar 
(Terminal Malengkeri dan Terminal Regional Daya), Kab. Barru , 
Kab. Jeneponto dan Kab. Bone Provinsi  Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor risiko 

(kebiasaan merokok, tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula darah, 

kadar alkohol, amfetamin), pada arus mudik lebaran tahun 2016/1437 M 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan 

sampel responden (Tekanan darah, kolesterol, gula darah, alkohol dan 

kadar amfetamin pada urine) dan wawancara dengan rancangan 

epidemiologi deskriptif. 

Hasil dari kegiatan menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan pada 

504 pengemudi sebagai berikut : Pengukuran tekanan darah pengemudi, 

didapatkan sebesar 58,9% Hipertensi dengan berbagai grade (JNC VII), 

Pemeriksaan laboratorium: untuk kadar gula darah sewaktu sebesar 

62,1% pengemudi normal, kadar kolesterol sebesar 76,4% pengemudi 

normal, amfetamin dalam urine sebanyak 5 pengemudi (0,99%) 

terdeteksi positif amfetamin dalam urine dan untuk penggunaan alkohol 2 

orang pengemudi terdeteksi alkohol dalam pernapasannya (0,40%). 

 

6) Kesiapsiagaan Surveilans Haji Tahun 2016 

Tujuan kegiatan ini adalah Untuk mengetahui kondisi kesehatan 

lingkungan dan higiene sanitasi Asrama Haji dan catering Pelaksanaan 

dalam penerbangan jamaah haji yang berpotensi memberikan dampak 

negatif terhadap kesehatan jamaah haji di wisma Asrama Haji Embarkasi 

Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Metode yang 

digunakan adalah metode observasional dan ditunjang dengan 

pemeriksaan lingkungan  guna menilai Kualitas udara ruang ,Tingkat 

Kebisingan dan Kualitas Air Bersih di Asrama Haji Sudiang Makassar 

terhadap 15 titik selam masa Pra Embarkasi, Embarkasi dan Debarkasi. 

Hasil dari kegiatan ini adalah Kualitas udara ruang pada masa pra 

embarkasi memenuhi syaratnamun tidak untuk masa embarkasi dan 

debarkasi. Tingkat kebisingan : Pada pra embarkasi memenuhi syarat, 

kecuali dapur dan tidak memenuhi syarat pada masa embarkasi dan 

debarkasi., Kualitas Air Bersih : Memenuhi syarat baik kimia, fisika 



14 

 

ataupun biologis kecuali pada masa pra embarkasi di Wisma 11 kamar 6 

(coliform total TMS) dan masa debarkasi di ruang kedatangan. 

Pencapaian indikator sasaran ini dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 

dan indikator Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 

pada indikator Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

 

 

Indikator 2. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berbasis Laboratorium. 

Defenisi Operasional : Jumlah laporan hasil kegiatan Surveilans Epidemiologi atau 

kajian faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik Analisis Dampak 

Kesehatan Lingkungan, Kajian Pengembangan Pengujian dan Kendali Mutu 

laboratorum dalam 1 tahun. 

 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 150 laporan/Keg 

Pada tahun 2016 ini target terpenuhi/tidak terpenuhi dan dilaksanakan kegiatan 

surveilans dan/atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan 

berbasis laboratorium sebanyak 161 laporan/kegiatan (107,33%). Kegiatan yang 

telah dilakukan yaitu : 

 

1. Uji Petik Kualitas  air PDAM  di Kabupaten Luwu Timur  Propinsi 
Sulawesi Selatan  

   

  Tujuan : Untuk mengetahui (1) sumber air baku PDAM Luwu Timur, 

(2) proses pengolahan air PDAM Luwu Timur, (3) tingkat resiko sarana 

PDAM Luwu Timur terhadap  pencemaran bakteriologis, (4) kualitas Fisik air 

PDAM Luwu Timur, (5) kualitas Kimia air PDAM Luwu Timur, dan (6) 

kualitas bakteriologis air PDAM Luwu Timur. 

Hasil uji petik tahap 1; (1) air baku PDAM Luwu Timur bersumber 

dari sungai, (2) proses pengolahan air PDAM Luwu Timur, (3) tingkat resiko 

pencemaran bangunan PDAM Luwu Timur terhadap cemaran bakteriologis 

kategori resiko, (4) kualitas Fisik air PDAM Luwu Timur parameter suhu 

tidak memenuhi syarat, (5) kualitas Kimia air PDAM Luwu Timur parametere 
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DO tidak memenuhi syarat, dan (6) kualitas bakteriologis air PDAM Luwu 

Timur parameter Total Coliform dan E.Coli  tidak memenuhi syarat. 

Hasil uji petik tahap 2; (1) air baku PDAM Luwu Timur bersumber 

dari sungai, (2) proses pengolahan air PDAM Luwu Timur, (3) tingkat resiko 

pencemaran bangunan PDAM Luwu Timur terhadap cemaran bakteriologis 

kategori resiko, (4) kualitas Fisik air PDAM Luwu Timur parameter suhu 

tidak memenuhi syarat, (5) kualitas Kimia air PDAM Luwu Timur parametere 

DO tidak memenuhi syarat, dan (6) kualitas bakteriologis air PDAM Luwu 

Timur parameter Total Coliform dan E.Coli  tidak memenuhi syarat. 

 

 

2. Uji Petik Kualitas  air PDAM  di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi 
Selatan 

 

Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran kualitas air PDAM di Kab. 

Wajo khususnya pada instalasi pengolahan dan pendistribusiannya. 

Hasil uji petik   tahap 1 pada 6 IKK Pengolahan air untuk 

Parameter Fisika  hasilnya tidak memenuhi syarat untuk parameter Suhu 

dan TSS. Hasil pemeriksaan Sampel Air PDAM  Kabupaten Wajo tahap 1 

pada 6 IKK Pengolahan air untuk Parameter Kimia  hasilnya tidak memenuhi 

syarat untuk parameter  Nitrat, DO,COD, BOD, Chlorine, dan Zat Organik. 

Hasil pemeriksaan Sampel Air PDAM Kabupaten Wajo tahap 1 pada 6 IKK 

Pengolahan air untuk Parameter Biologi  hasilnya tidak memenuhi syarat 

untuk parameter Total Coliform dan Fecal Coliform pada sumber air baku 

pada IKK Sabbangparu dan  IKK Siwa, sedangkan parameter Total Coliform   

MPN E.Coli  pada air minum hasilnya tidak memenuhi syarat  pada beberapa 

titik pengambilan sampel dari 6 IKK Pengolahan air. 

Hasil uji petik   tahap 2 untuk Parameter Fisika  hasilnya tidak 

memenuhi syarat untuk parameter Suhu, TSS dan TDS. Hasil pemeriksaan 

Sampel Air Baku dan Air Minum PDAM Wajo tahap 2 untuk Parameter Kimia  

hasilnya tidak memenuhi syarat untuk parameter Total Phospat, nitrat, 

Nitrit, Zat Organik dan Klorida. 

Hasil pemeriksaan Sampel Air Baku dan Air Minum PDAM Wajo tahap 

2 untuk Parameter Biologi  hasilnya tidak memenuhi syarat pada beberapa 

titik pengambilan untuk parameter Total Coliform, Fecal Coliform  dan MPN. 

E. Coli. 
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3. Uji Petik Kualitas  air PDAM  di Kabupaten Selayar  Propinsi 
Sulawesi Selatan 

Tujuan: Untuk mendapatkan gambaran kualitas air PDAM tahap I di 

Kab. Selayar khususnya pada instalasi pengolahan dan pendistribusiannya 

Hasil  uji petik tahap I : Parameter Fisika  hasilnya tidak 

memenuhi syarat untuk parameter TDS yaitu pada sumber air baku IKK 

Tajuiyya, dan pada konsumen pada IKK Topa. Hasil pemeriksaan sampel 

pada Parameter Kimia hasilnya tidak memenuhi syarat pada sumber air 

baku dengan parameter Fluorida, Total phosfat sebagai P,DO dan Klorin 

Bebas (Cl2), sedangkan pada air minum dari  Intake pengolahan dan 

pendistribusiannya ke masyarakat yang tidak memenuhi syarat adalah 

parameter Seng (Zn), dan Nikel (Ni). Hasil pemeriksaan sampel pada 

Parameter Biologi (Total Coliform dan Fecal Coliform) hasilnya tidak 

memenuhi syarat hampir semua titik pengambilan sampel pada uji petik ini 

kecuali sampel pada intake setelah pengolahan dan pada pendistribusian ke 

konsumen pada  titik terdekat dari pengolahan IKK Pariangan  / Kalambu 

Hasil uji petik tahap 2 : Pada 5 IKK Pengolahan air untuk 

Parameter Fisika  hasilnya tidak memenuhi syarat untuk parameter Suhu 

dan TDS. Hasil pemeriksaan Sampel untuk Parameter Kimia  hasilnya tidak 

memenuhi syarat untuk parameter Ph, BOD, Total phospat sebagai P, Klorin 

bebas, Flourida, Kesadahan dan Sodium (Na).Hasil pemeriksaan Sampel 

untuk Parameter Biologi  hasilnya tidak memenuhi syarat untuk parameter 

Total Coliform dan Fecal Coliform pada sumber air baku kecuali air baku IKK 

Je’ne Karring, sedangkan parameter Total Coliform   MPN E.Coli  pada air 

minum hasilnya tidak memenuhi syarat kecuali pada IKK Tajuiyya dan IKK 

Je’ne Karring pada konsumen titik terjauh.  

 

 

4. Uji petik Kualitas Air PDAM Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi 

Tenggara.  

   

  Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui (1)tingkat resiko 

sarana PDAM Induk Kolaka, (2) proses pengolahan air PDAM Induk Kolaka, 

(3) kualitas fisik air PDAM Induk Kolaka, (4)  kualitas Kimia air PDAM Induk 

Kolaka, dan (5) Kualitas Bakteriologis air PDAM Induk Kolaka Kabupaten 

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. 

  Hasil : (1) tingkat resiko sarana PDAM Induk Kolaka terhadap 

pencemaran bakteriologis, tergolong resiko rendah. (2) proses pengolahan 
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air PDAM Induk Kolaka sudah maksimal, (3) kualitas air baku PDAM Induk 

Kolaka (kualitasf isik memenuhi syarat, kualitas kimia tidak memenuhi 

syarat, dan kualitas bakteriologis tidak memenuhi syarat), (4) kualitas air 

minum PDAM Induk Kolaka (,kualitas fisik dan kualitas kimia  air memenuhi 

syarat, dan kualitas bakteriologis tidak memenuhi syarat). 

 

5.  Uji petik Kualitas Air PDAM Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi 
Tengah.  

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui Kualitas air PDAM 

yang diakses oleh pelanggan. 

 Hasil  uji petik tahap I : Sumber air baku yang tidak memenuhi syarat 

kandungan MPN Coliform dan Fecal Coliforn berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah pada Instalasi Pendolo, Dongkala 

dan Poso. Kualitas air setelah pengolahan yang tidak memenuhi syarat MPN 

Coliform dan MPN E. Coli adalah pada Instalasi Pendolo, Langgadopi, Latea 

dan Poso berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

492/MENKES/PER/IV/2010. Kulitas air pada Konsumen yang tidak 

memenuhi syarat MPN Coliform dan MPN E.Coli adalah pada Titik terdekat 

dan tengah Instalasi  Pendolo, Titik Terdekat, Tengah dan Terjauh pada 

Instalasi  Dongkala, Langgadopi, Latea dan Poso karena melebihi batas 

maksimum yang diperbolehkan untuk  Total Coliform dan  MPN E. Coli yaitu 

0. Parameter Fisika semua Instalasi sudah memenuhi syarat. Parameter 

Kimia  yang tidak memenuhi syarat kandungan adalah Kalium 

Permanganat (KMnO4) pada Instalasi Pendolo, Dongkala dan Langgadopi. 

 Hasil Uji petik tahap 2 : Sumber air baku yang tidak memenuhi syarat 

adalah kandungan  Fecal Coliform pada Instalasi Dongkala, Kandungan 

Total Coliform dan Fecal Coliform pada Instalasi Langgadopi, Latea, 

Sebelum Pasar Sentral dan Sebelum IPA Poso. Kualitas air PDAM setelah 

pengolahan dan yang terdistribusi ke Pelanggan  yang belum memenuhi 

syarat adalah Kandungan MPN Coliform dan MPN E. Coli berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 adalah pada Instalasi Dongkala, Langgadopi, 

Latea dan Poso  karena melebihi batas maksimum yang diperbolehkan 

untuk  Total Coliform dan  MPN E. Coli yaitu 0 Parameter Fisika yang 

tidak memenuhi syarat adalah kandungan kekeruhan pada titik terdekat dan 

titik tengah Instalasi Dongkala.  Parameter Kimia  yang tidak memenuhi 

syarat  adalah kandungan pH setelah pengolahan, titik terdekat, titik tengah 
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dan titik terjauh pada Instalasi Dongkala dan Langgadopi.  Kandungan 

Kalium Permanganat (KMnO4) yaitu pada titik terdekat Instalasi  Dongkala 

dan titik tengah Instalasi Latea.   

 

6. Uji petik Kualitas Air PDAM di Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi 
Barat. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran PDAM 

Kab.Mamuju Utara, kondisi air baku PDAM Kab. Mamuju Utara secara 

kualitas serta bagaimana gambaran kondisi air minum hasil pengolahan 

PDAM Kab. Mamuju Utara secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. 

  Hasil uji petik tahap I : Hasil pemeriksaan/ uji laboratorium 

terhadap sumber air baku ke dua sistem yaitu penyaluran langsung dan 

pengolahan PDAM Kab.Mamuju Utara yang telah diperiksa menunjukkan 

bahwa pada IPA IKK Pasang kayu secara fisika parameter TSS tidak 

memenuhi syarat berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 dan secara 

Mikrobiologi parameter Total coliform dan Fecal coliform tidak memenuhi 

syarat pada kedua sistem PDAM Kab.Mamuju Utara. Hasil pemeriksaan 

kualitas air minum pada kedua instalasi yang telah diperiksa menunjukkan 

bahwa untuk parameter fisika dan kimia parameter yang telah diperiksa, 

memenuhi syarat, sedang parameter  mikrobiologi (Total Bakteri coliform 

dan E.coli) menunjukkan bahwa umumnya hasil pemeriksaan parameter 

tidak memenuhi syarat. 

  Hasil uji petik tahap 2 : Hasil uji laboratorium air baku ke dua 

sistem yaitu pada IPA IKK Pasang kayusecara fisika parameter TSS tidak 

memenuhi syarat berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 dan secara 

Mikrobiologi parameter Total coliform dan Fecal coliform tidak memenuhi . 

pada kedua sistem PDAM Kab.Mamuju Utara. Kualitas air minumparameter 

fisika dan kimia yang telah diperiksa, memenuhi syarat berdasarkan 

Peremenkes No.492 Tahun  2010 tentang persyaratan kualitas air minum, 

sedang parameter  mikrobiologi (Total Bakteri coliform dan E.coli) 

menunjukkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat berdasarkan 

Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010. 

 

7. Kajian  Uji petik kandungan merkuri pada sumber air minum 
penduduk di daerah penambang emas sekala kecil (PESK) di 
Kabupaten Bombana  Provinsi Sulawesi Tenggara  tahun 2016 
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Tujuan kegiatan ini adalah untuk ntuk mengetahui kualitas air 
minum penduduk di wilayah Bombana ditinjau dari konsentrasi merkuri 
yang terkandung di dalamnya.  

 Hasil :  47,52%   responden   mengkonsumsi air minum hasil olahan depot 
air minum isi ulang (DAMIU), 26,28%   responden   mengkonsumsi air 
minum dari mengolah/ memasak sendiri air PDAM dan 18,20% responden   
mengkonsumsi air minum dari mengolah/ memasak air tanah. Hasil uji 
laboratorium terhadap sampel air minum penduduk diperoleh kandungan 
merkury < 0,0005 mg/l (dibawah limit deteksi alat). Hasil analisis risiko 
paparan merkuri melalui air minum diperoleh nilai <1 untuk penduduk 
dengan berat badan > 35 kg. Disimpulkan bahwa konsentrasi merkuri 
dalam air minum yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten 
Bombana <0,0005 mg/l, artinya masih memenuhi syarat karena masih 
berada dibawah nilai maksimum yang diperbolehkan (0,001 mg/l) dan 
karakteristik risiko paparan merkuri melalui air minum masih aman untuk 
masyarakat dengan berat badan >35 kg karena nilai RQ < 1. 

 

8. Kajian Hasil Uji petik kandungan merkuri pada sumber air minum 
penduduk di daerah penambang emas sekala kecil (PESK) di Kota 
Palu  Provinsi Sulawesi Tengah. 

   

  Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air minum 

penduduk di wilayah Palu ditinjau dari konsentrasi merkuri yang terkandung 

di dalamnya. 

  Hasil :  observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 78%   

responden   mengkonsumsi air minum hasil olahan depot air minum isi 

ulang (DAMIU), 1%   responden   mengkonsumsi air minum dari mengolah/ 

memasak sendiri air PDAM dan 21% responden   mengkonsumsi air minum 

dari mengolah/ memasak air tanah. Hasil uji laboratorium terhadap sampel 

air minum penduduk diperoleh kandungan merkury < 0,0005 mg/l (dibawah 

limit deteksi alat). Hasil analisis risiko paparan merkuri melalui air minum 

diperoleh nilai <1 untuk penduduk dengan berat badan > 35 kg. 

 

9. Kajian Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Luwu Utara Propinsi 
Sulawesi Selatan. 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis kualitas (1) air baku 

air minum isi ulang (2) air minumisi ulang (3)proses pengolahan AMIU , (4) 
Kondisi Hygiene dan Sanitasi depot air minumisi ulang, (5) kondisi gallon 
terhadap kualitas bakteriologis, dan (6).kondosi tutup gallon terhadap 
kualitas bakteriologis. 
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Hasil  : (1) kualitas fisik dan kimia air baku depot AMIU Agus 
Utama, Hikmah, Sinar, Salsabilah, Alfa, dan Depot Wulan memenuhi syarat, 
dan kualitas bakteriologis hanya depot Sinar dan Alfa yang memenuhi 
syarat, sedangkan kualitas air minum parameter fisik dan kimia memenuhi 
syarat dan parameter bakteriologi hanya depot Sinar, Salsabiah, dan depot 
Alfa memenuhi syarat, (2)keenam depot tersebut tidak dilengkapi proses 
aerasi, (3) higiene dan sanitasi ke enam depot AMIU tersebut belum 
memenuhi syarat. (4)keenam gallon depot AMIU tersebut tercemar oleh 
bakteri, dan (5) tutup gallon ke enan depot AMIU tersebut tercemar oleh 
bakteri. 

 
10. Kajian Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Toraja  Utara Propinsi 

Sulawesi Selatan. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Untuk 

mengetahui kuaSlitas air minum isi ulang di Kabupaten Toraja Utara 

(2) Untuk mengetahui kondisi Higyene sanitasi depot air minum i si 

ulang di Kabupaten Toraja utara. 

Hasil :  Dari 26 Depot AMIU yang diperiksa, sebanyak 7 (26,9%) 

sampel yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan Menteri  No. 

492  /Menkes/Per/IV/ 2010 tentang syarat syarat kualitas air minum, 

terutama untuk parameter mikrobilogi.(2) Berdasarkan hasil observasi dan 

analisis data dari 26 depot AMIU yang menjadi sampel masih didapatkan 

depot air minum isi ulang yang hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat . 

 

 

11. Kajian Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi 
Selatan. 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air minum 

yang diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) beserta wadah 
peralatan (gallon dan tutup) di Kabupaten Sidrap propinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil : Pemeriksaan Parameter Fisik dan Kimia pada 30 Depot AMIU 
yang disurvey  hasilnya memenuhi syarat berdasarkan peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang 
persyaratan kualitas air minum, sedangkan Hasil pemeriksaan Parameter 
biologi pada 30 Depot AMIU yang disurvey terdapat 7 depot AMIU yang 
tidak memenuhi syarat kualitas air minum berdasarkan peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang 
persyaratan kualitas air minum, karena terdapat kandungan bakteri 
coliform. Dari hasil usap gallon dan tutupnya pada 30 depot AMIU hasilnya 
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semuanya terdeteksi adanya cemaran bakteri, sedangkan khusus usap tutup 
gallon terdapat 2 depot AMIU yang positif mengandung E.Coli. 

 
12. Kajian Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Mamuju  Propinsi 

Sulawesi Barat. 
 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air minum 
isi ulang di Kabupaten Mamuju berdasarkan persyaratan ditetapkan 
oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 (2) Untuk mengetahui kondisi H igyene 
sanitasi depot air minum isi ulang di Kabupaten Mamuju 

Hasil : Dari 27 Depot AMIU yang diperiksa, sebanyak 14 (51,8%) 
sampel yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan Menteri  No. 
492  /Menkes/Per/IV/ 2010 tentang syarat syarat kualitas air minum, 
terutama untuk parameter mikrobilogi.(2)Berdasarkan hasil observasi dan 
analisis data dari 27 depot AMIU yang di lakukan pengamatan dan 
wawancara masih didapatkan depot air minum isi ulang yang hygiene 
sanitasi tidak memenuhi syarat. 

 
13. Kajian Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Konawe  Propinsi 

Sulawesi Tenggara. 
 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas  air baku dan 

air sesudah diproses pada depot  air minum isi ulang di Kabupaten Konawe. 

Hasil : Sebanyak 7 depot (28 %) yang menggunakan air PDAM, dan 

18 depot (72 %) menggunakan air sumur bor sebagai Sumber Air Baku, 

Kualitas Sumber Air Baku secara Fisik 25 depot (100%) memenuhi syarat, 

secara Kimia 8 depot (32 %) tidak memenuhi syarat, dan secara 

Mikrobiologi 15 depot (60 %) tidak memenuhi syarat. 

 

14. Analisis Faktor Risiko Penggunaaan Mercury (Hg) Terhadap 
Sumber Air Bersih dan Gangguan   Kesehatan  Penambang Emas di 
Kecamatan Poleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui (1 tingkat pencemaan 

air baku (air badan air) terhadap Logam Hg, (2)  tingkat pencemaran 

sumber air bersih (sumur gali/sumur boor) terhadap  Logam Hg, (3) 

konsentrasi Hg dalam darah penambang emas, dan (4) gangguan 

kesehatan yang dialami para menambang Emas di Kecamatan Poleleh Barat 

Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. 
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Hasil : (1)konsentrasi Hg dalam air baku (Sungai Paleleh 0,0004 

mg/l) masih dibawah baku mutu (0,001 mg/l), (2)  sumber air bersih 

(sumur bor tertinggi 0,0002 mg/l, sumur gali <0,0001 mg/l) masih di bawah 

baku mutu (0,001 mg/l) air sumur bor dan sumur gali nilai RQ < 1 (masih 

aman untuk diminum), muara Sungai Paleleh 0,0004 mg/l, air Laut (200 

meter) dari muara sungai Paleleh ) 0,0009 mg/l masih di bawah baku mutu 

(0,003 mg/l), (3) konsentrasi Hg dalam darah tertnggi 2,05 ppb masih di 

bawah standar (US-EPA  5,8 ppb), dan (4) ada hubungan yang bermakna 

antara lamanya kerja sebagai penambang emas dan gangguan kesehatan 

(sakit kepala, pusing, dan gejala ginjal). Untuk itu disarankan (1) air baku 

dipantau setiap 4 bulan, (2) air bersih dan air laut  dipantau setiap 2 

bulan,(3) bagi penambang emas memeriksaan kesehatan secara berkala, 

dan (4) gunakan APD saat menambang. 

 

15. Pemantauan Kualitas air Daerah Pertanian Kabupaten Konawe 
Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air  bersih 

masyarakat di daerah pertanian di Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan, 
Kualitas/kuantitas konsentrasi pestisida pada air bersih yang digunakan oleh 
masyarakat serta mengetahui jenis dan kondisi sarana sumber-sumber air 
bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehari-hari. 

Hasil : Kualitas air  bersih masyarakat di daerah pertanian di Kec. 
Laeya Kab.Konawe Selatan menunjukkan secara fisika parameter Suhu 
7(23,3%) dari 30 sampel yang diperiksa terdapat perbedaan dari deviasi 
standar yang dipersyaratkan (deviasi suhu lingkungan dan suhu air yaitu ± 
30C), secara kimia parameter pH, menunjukkan 27 (90%) dari 30 sampel 
yang telah diperiksa memiliki kadar pH yang rendah atau cenderung bersifat 
asam atau tidak memenuhi syarat. Parameter Nitrat, menunjukkan 12(40%) 
dari 30 sampelti dak memenuhi syarat. Berdasarkan pemeriksaan 
Mikrobiologi parameter Total Coliform 22 (73,3%) dari 30 sampel air bersih 
yang telah diperiksatidakmemenuhisyarat. Hasil uji laboratorium 
menunjukkan parameter pestisida, golongan Organofosfat (chlorpyrifos) dan 
Karbamat (carbofuran) dari 15 sampel air bersih dari sarana sumur gali 
maupun sumur bor yang telah diperiksa semuanya dibawah limit deteksi. 
Sumber-sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehari-hari 
menunjukkan dari 30 responden terdapat 24 sumur gali plus yang 
digunakan serta enam sumur bor. Tingkat risiko pencemaran sarana air 
bersih responden bervariasi yaitu ada 14 (46,7%) dari 30 sarana yang 
memenuhi criteria risiko pencemaran sedang, ada delapan memenuhi 
criteria risiko pencemaran tinggi, ada enam memenuhi kriteria risiko 
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pencemaran rendah serta ada dua memenuhi kriteria risiko pencemaran 
amat tinggi. 

 

16. Kajian Kualitas Air terhadap Kejadian Diare di Daerah STBM di 
Kabupaten Pinrang Prop. Sulawesi Selatan. 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk Menganalisis hubungan (1) Stop 

Buang Air Besar (SBAB),  dengan Kualitas Air Bersih; (2) Stop Buang Air 
Besar (BAB);  (3) kualitas air bersih; (4)cuci Tangan Pakai Sabun dengan 
kejadian diare;                                                      (5) pengamanan 
Sampah RumahTangga dengan Kualitas Air Bersih;                (6)  

pengelolaan air minum dan makan rumahtangga; (7)  pengamanan  
sampah rumahtangga dengan kejadian diare; (8) pengamanan limbah cair 
RumahTangga dengan kualitas Air Bersih; (9) pengamanan limbah cair 
rumahtangga; (10) variabel yang paling berhubungandengankejadian diare 
dan;  (11) variabel yang paling berhubungandengankualitas air bersih di 
KecamatanTiroanglokasi STBM Kab. Pinrang. 

Hasil : (1)  tidak ada hubungan Stop Buang Air Besar (SBAB) 
dengan Kualitas Air Bersih, (2) ada hubungan Stop Buang Air Besar (BAB) 
dengan kejadian diare, (3) ada hubungan kualitas bakterilogis air bersih 
dengan kejadian diare,(4) ada hubungan cucitangan pakaisabun dengan 
kejadian diare, 5) tidak ada hubungan pengamanan SampahRumah Tangga 
dengan Kualitas Air Bersih, (6) ada hubungan pengelolaan air minum dan 
makan rumahtangga dengan kejadian diare (7) ada hubungan pengamanan 
sampah rumahtangga dengan kejadian diare, (8) tidak ada hubungan 
pengamanan limbah cair RumahTangga dengan kualitas Air Bersih, (9)  ada 
hubungan pengamanan limbah cair rumahtangga dengan kejadian diare, 
(10)  faktor cucitangan pakaisabun dengan benar yang paling berhubungan 
dengan kejadian diare, dan (11)  faktor jarak jamban dengan Sumur Gali 
yang paling berhubungan dengan kualitas bakteriologis air bersih di 
KecamatanTiroanglokasi STBM Kabupaten Pinrang.  

 
17. Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Tangga terhadap Kualitas Air 

Bersih di Daerah STBM di Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi 
Selatan 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui system pengelolaanl 

imbah rumah tangga dan kualitas air bersih di Kec.Watangpulu di wilayah 
STBM Kabupaten Sidrap. 

Hasil : Pengelolaan limbah cair rumah tangga hanya dengan sistem 
penyaluran baik secara terbuka 23(76,7%) dari 30 responden maupun 
tertutup atau 7 (23,3%) dari 30 responden dan dialirkan ke drainase atau 
selokan disekitar rumah responden tanpa sistem pongolahan yang 
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memenuhi syarat konstruksi dan syarat kesehatan. Sistem pengelolaan 
sampah rumahtangga, 27(90%) dari 30 responden tidak melakukan 
pemilahan sampah sebelum dibuang, cara penanganan atau pembuangan 
sampah sebanyak 23 (76,7%) dari 30 responden dengan cara dibakar dan 7 
(23,3%) dari 30 responden dengan dibiarkan hingga membusuk. Sistem 
pengelolaan tinja menunjukkan seluruh responden dengan menggunakan 
sistem water closed (WC) dengan penyaluran ke tanki septik. 

Kualitas air  bersih masyarakat menunjukkan secara fisika 30 sampel 
yang diperiksa memenuhi syarat, secara kimia, parameter nitrat 
menunjukkan 14 (46,7%) dari 30 sampel yang telah diperiksa tidak 
memenuhi syarat. Parameter pH, menunjukkan 1(3,3%) dari 30 sampel 
tidak memenuhi syarat, Parameter Zat Organik, menunjukkan 1(3,3%) dari 
30 sampel tidak memenuhi syarat Berdasarkan pemeriksaan Mikrobiologi 
parameter Total Coliform 27 (90%) dari 30 sampel air bersih yang telah 
diperiksa tidak memenuhi syarat. Pemeriksaan berdasarkan Permenkes R.I 
No.416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat Dan Pengawasan 
Kualitas Air. 

Sumber-sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
sehari-hari menunjukkan dari 30 responden terdapat 12 sumur gali,12 
sumur bor, 5 sistem perpipaan dan 1 Penampungan Air Hujan (PAH). 
Tingkat  risiko pencemaran sarana air bersih responden bervariasi yaitu ada 
15 (50%) dari 30 sarana yang memenuhi criteria risiko pencemaran tinggi, 
ada 11(36,7%) memenuhi criteria risiko pencemaran sedang, ada  

4(13,3%) memenuhi criteria risiko pencemaran rendah. 
 

18.  Kajian Kualitas Air terhadap kejadian Diare di daerah STBM di 
Kota Bau-Bau Prop. Sulawesi Tenggara. 

 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air bersih 

masyarakat di Kota BauBau Prop. Sultra 
Hasil : Sebanyak 4 (13,3%) dari 30 sampel air yang tidak memenuhi 

syarat parameter fisik, sebanyak 19 (63,3%) dari 30 sampel air yang tidak 
memenuhi syarat parameter kimia dan sebanyak 25 (83,3%) dari 30 sampel 
air yang tidak memenuhi syarat parameter biologi. Sarana air bersih 
tergolong tidak aman dari pencemaran sebanyak 16 (53,3%) dari 30 sarana 
dan sebanyak 8 (26,7%) dari 30 sarana air bersih pernah di lakukan upaya 
pengendalian   pemberian desinfeksi terhadap sumber air bersih. 

 
19.  Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum Komunal di 

Propinsi Sulawesi Selatan. 
 
Tujuan :  Untuk mengetahui kualitas air minum Pokmair 

Kabupaten Soppeng  berdasarkan persyaratan ditetapkan oleh 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
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492/Menkes/PER/IV/2010 (2) Untuk mengetahui sistim pengolahan 
yang digunakan oleh Pokmair di Kabupaten Soppeng. 

Hasil : penelitian dari 15 sampel yang diperiksa  tidak ada yang 
memenuhui syarat  berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, terutama untuk 
persyaratan  Mikroorganisme,  hasil pengamatan  lapangan 
terhadap  kelompok  pemakai  air di Kabupaten Soppeng belum ada 
yang melakukan pengolahan secara lengkap.  

Kesimpulan penelitian(1) Berdasarkan analisis Lobratorium dari 15 
sampel yang periksa tidak ada yang  memenuhi syarat berdasarkan 
peraturan Menteri  No. 492  /Menkes/Per/IV/ 2010 tentang syarat syarat 
kualitas air minum.(2) Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan 
lapangan terhadap kelompok pemakai air di Kabupaten Soppeng belum ada 
yang melakukan pengolahan secara lengkap. 

 
 

20. Kajian Hygiene Sanitasi Kantin Sekolah dan Penerapan Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada Anak Sekolah di Kab. Mamuju 
Propinsi Sulawesi Barat. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran  hygiene 

dan sanitasi kantin sekolah serta penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS) 

pada anak sekolah di Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. 

Hasil :  sebanyak 119 (66,1%) dari 180 responden/ siswa selalu 

jajan di sekolah dan sebanyak 53 (29,4%)  responden tidak pernah 

membawa bekal ke sekolah, di temukan hazard fisik dan hazard  biologi 

pada sampel makanan yang dijual di kantin sebanyak 2 (0,08%) dari 24 

sampel makanan jajanan , sementara pada hazard kimia dari 12 sampel yg 

diperiksa semuanya tidak mengandung bahan tambahan yang di larang, 

hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis peralatan yang dipakai di kantin  

sebanyak 7 (100%) dari 7 sampel  tidak memenuhi syarat kualitas 

bakteriologis karena melebihi batas syarat angka kuman yang 

diperbolehkan,  Kondisi  fisik bangunan kantin sekolah yang terletak di 

tengah kota Mamuju lebih  memenuhi standart bangunan kantin dari pada 

yang di luar kota Mamuju, fasilitas CTPS belum tersedia pada semua kantin, 

perilaku CTPS sebanyak 91 responden (50,6%) dari 180 responden / siswa  

yang kadang-kadang mencuci tangan sebelum makan dan yang tidak 

pernah sama sekali mencuci tangan sebanyak 15 responden (8,3%) dari 

180 responden serta Perilaku hygiene penjual  yaitu perilaku kebiasaan 
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mencuci tangan   sebanyak 10 (100 %) dari 10 responden tidak pernah 

dilakukan pada saat menjamah makanan. 

 

21. Kajian Hygiene Sanitasi Kantin Sekolah dan Penerapan Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada Anak Sekolah di Kota Palopo 
Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi hazard fisik, 

hazard kimia  , hygiene penjual, kondisi bakteriologis peralatan makanan 

jajanan yang ada di lingkungan serta penerapan cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) sekolah dasar di Kota Palopo. 

Hasil penelitian :  Kota Palopo menunjukkan  sebanyak 102 

responden (56.7%) dari 180 responden memiliki kebiasaan membawa bekal 

dari rumah, sebanyak 159 responden (88.3%) mempunyai kebiasaan jajan, 

dan sebagian besar sampel makanan jajanan yang dijual tidak memenuhi 

syarat  hazard kimia karena mengandung bahan tambahan yang tidak 

diperkenankan (positif), pemeriksaan usap peralatan makanan pada kantin 

sekolah menunjukkan bahwa Angka Lempeng Total (ALT) terendah pada 

gelas (13,9. 105) CFU/cm2 dan Angka Lempeng Total (ALT)  tertinggi pada 

sendok (34,6.105). Kualitas air minum yang dijadikan bahan untuk minuman 

jajanan di sekolah sebanyak  1  sampel  memenuhi syarat kualitas air 

minum berdasarkan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, 25 

(41,7%)  responden yang pernah mengalami diare/typoid, sebanyak 19 

responden (31.1%)  melakukan cuci tangan sebelum makan dan sebanyak  

6 (10.0 %) tidak melakukan cuci tangan sebelum makan. 

 

22. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Pasar Tradisional di 
Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui 

gambaran/karakteristik faktor Risiko Kualitas Kesehatan Lingkungan pasar 

tradisional di Kabupaten Enrekang. 

Hasil : Penataan ruang : sebanyak 1 (33,3%) dari tiga lokasi pasar  

pembagian area sesuai dengan peruntukannya (zooning) tetapi belum 

adanya identitas lengkap pada zooning,  sebanyak 2 (66,7 %) dari tiga 

pasar yang terpisah antara zona makanan dan bahan pangan dengan 

penjualan pestisida dan bahan berbahaya. Air bersih : ketiga sampel air 

bersih tidak memenuhi persyaratan kualitas air bersih berdasarkan 

Permenkes no.416 tahun 1990, sampah : ketiga pasar belum ada yang 
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mengelola sampah,   drainase : hanya pasar cakke yang memiliki drainase, 

binatang penular penyakit/ vektor : ketiga pasar masih ditemukan lalat pada 

los makanan siap saji, air minum : sebanyak 1 (33,3%) dari 3 sampel air 

minum tidak memenuhi syarat, hazard biologi pada makanan: sebanyak 10 

(40 %) dari 25 sampel makanan postif staphylococcus aureus dan sebanyak 

1 (4%) positif E. Coli, hazard kimia pada makanan : sebanyak I (12,5%) 

dari 8 sampel positif  Bahan Tambahan yang di larang ( Rhodamin B), usap 

peralatan : semua sampel dari 22 sampel  melebihi persyaratan angka 

kuman (ALT) pada peralatan, sebagian besar pedagang (52,8%) dari 36 

pedagang belum berperilaku PHBS, dan belum pernah ada yang 

memeriksakan kesehatan secara berkala. 

 

23. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Pasar Tradisional di 
Kota Palu Propinsi Sul-Teng. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui factor risiko kesehatan 

lingkungan pada pasar traddisonal di kab. Donggala Prop. Sulteng. 

Hasil : Pasar Malonda berdasarkan hasil penilain memenuhi kriteria “ 

Sehat”, bangunan pasar berdasarkan hasil penilaian kategori “tidak sehat”, 

sanitasi pasar berdasarkan hasil penilaian kategori “tidak sehat”, perilaku 

hidup berdasarkan kategori hasil penilaian  “tidak sehat, keamanan pasar 

berdasarkan hasil penilaian masuk kategori “tidak aman”, keberadaan 

fasilitas lainnya berdasarkan hasil penilaian masuk kategori “kurang sehat”. 

Berdasarkan data pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air bersih dari 

sampel yang diperiksa /sebagian besar memenuhi syarat secara fisika serta 

mikrobiologi kecuali parameter kimia.  

 

24. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Kawasan Pesisir 
Kepulauan di Kab. Sinjai Prop. Sulawesi Selatan, tidak dapat 
dilaksanakan oleh karena adanya efesiensi anggaran. 
 
 

25. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Kawasan Pesisir 
Kepulauan Bau-bau  Prop. Sultra. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis (1) Hubungan 

kondisi sarana air bersih (2) penggunaan jamban (3) kepemilkan saluran 

pembungan air limbah  (4) Penanganan pengelolaan sampah dengan 
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kejadian penyakit diare di Kecamatan Batupuao, Kecamatan Lea Lea dan 

Kecamatan Kokalunaka di Kota Bau Bau Propinsi Sulawesi Tenggara. 

Hasil : Dari 90 responden  yang menjadi sampel, 33 responden 

(36,7%) yang mengunakan air yang berasal dari kondisi sarana yang 

memenuhi syarat dan 57 responden (63,3%) yang menggunakan air yang 

berasal dari kondisi sarana yang tidak memenuhi syarat,  sebanyak 73 

responden (81,1%) yang buang air besar di jamban dan 17 responden 

(18,9%)  yang buang air besar disembarang tempat, sebanyak 11 (12,2%) 

responden yang memiliki saluran pembuangan air limbah dan 79 responden 

(87,8%) yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dan sebanyak 

52 responden (57,8%) melakukan pengelolaan sampah dengan mumbuang 

sampahnya di bak,  4 responden (4,4%) yang membuang sampahnya 

dilubang dan yang membuang sampahnya di sembarang tempat 34 

responden (37,8%). Dari 90 responden yang menjadi sampel sebanyak 17 

orang ( 18,9%)  yang menderita diare dan sebanyak 73 orang (81,1%) 

yang tidak menderita penyakit diare. 

 

26. Kajian Kualitas Lingkungan pada Penderita ISPA di Kawasan 
Pengrajin Arang Batok Kelapa di Kepulauan Selayar Propinsi 
Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas lingkungan  

dan  kejadian  ISPA  di kawasan pengrajin arang batok kelapa di Kepulauan 

Selayar  Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil : Menunjukkan bahwa   (55%) rumah memiliki ventilasi yang 

tidak memenuhi syarat dan (53%)  rumah memiliki jendela yang tidak 

memenuhi syarat. Hasil analisa laboratorium menunjukkan  udara pada tiga 

lokasi pengukuran masih memenuhi syarat secara fisik dan kimia. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa 53%)  responden menyatakan bahwa ada 

anggotanya yang menderita ISPA periode 1 tahun terakhir dan lebih banyak 

terjadi pada musim hujan yakni (69%). 

 

27. Kajian Faktor Resiko Kesling Pembudidayaan Rumput Laut di 
Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui Faktor Risiko 

Kesehatan Lingkungan pada daerah Pembudidayaan Rumput Laut. 

Hasil : Observasi kondisi  Kesehatan Lingkungan pada tiga 

Kelurahan menunjukkan bahwa masih terdapat 17,6% responden yang 
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belum memiliki sarana pembuangan tinja atau masih membuang tinjanya 

disembarang tempat atau langsung ke laut hal ini kemungkinan ada korelasi 

antara responden yang pernah mengalami diare sebanyak 67,0% serta 

masih rendahnya tingkat pendidikan  yaitu  62,6% masih  setingkat SD dan 

25,3 % SLTP. Hasil pemeriksaan Kualitas Air Bersih pada Sumur Gali yang 

digunakan oleh responden menunjukkan bahwa Parameter Fisika  semua 

sampel sudah memenuhi syarat. Sedangkan Parameter Kimia yang tidak 

memenuhi syarat adalah Kandungan Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2N), Zat 

Organik (KMnO4), Kesadahan (CaC03). Parameter Biologi yang tidak 

memenuhi syarat adalah kandungan Total Coliform.  Hasil uji laboratorium 

Kualitas Air Laut untuk Parameter Fisika yang tidak memenuhi Baku Mutu 

air laut untuk Biota Laut adalah Padatan tersuspensi terlarut. Parameter 

Kimia yaitu kandungan  Posfhat (PO4-P) : yaitu pada semua titik sampel di 

tiga kelurahan. Nitrat (NO3-N) pada semua titik sampel. Parameter Biologi 

yaitu kandungan Total Koliform yang tidak memenuhi syarat adalah pada 

titik terdekat 1 Kelurahan Lasepang dan titik terdekat 1dan 2,  Titik terjauh 

1 Kelurahan Kaili. Berdasarkan hasil uji dan analisis  dengan metode storet 

kualitas air laut disekitar kelurahan Tonro Kassi dengan nilai rata-rata -4, 

Kelurahan Lasepang dengan nilai rata-rata -5,2 dan Kelurahan Kaili dengan 

rata-rat nilai -7,4 menunjukkan bahwa perairan tersebut dalam kategogi 

Kelas B  atau sudah tercemar ringan peruntukkan biota laut. Berdasarkan 

Klasifikasi  US-EPA dan Kepmen LH No. 115 tahun 2003. 

 

28. Kajian Pengelolaan Sampah rumah tangga terhadap kepadatan 
lalat di kawasan STBM di Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran 

Pengelolaan sampah rumah tangga terhadap kepadatan lalat di kawasan 

STBM di Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara. 

Hasil : Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Kendari belum 

maksimal di lihat dari proses pengumpulan sampah, pemilahan sampah, 

penyimpanan di Tempat pembuangan sementara sampai ke pengangkutan 

sampah ke tempat Pembuangan Akhir Sampah, hasil pengukuran Tingkat 

kepadatan lalat seebanyak 5,6% tergolong kategori padat dan sebanyak 

15,6% tergolong kategori sedang dari 90 titik pengukuran/Tempat 

pembuangan sampah sementara rumah tangga responden dan spesies lalat 

yang paling banyak ditemukan pada TPS rumah tangga adalah lalat Musca 
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domestica (Lalat rumah),menyusul chrysomia megacephala (lalat hijau) 

sarcophaga  haemorrhaidalis (lalat daging), calliphora sp (lalat hijau). 

 

29. Kajian Faktor Resiko Penggunaan Pestisida terhadap Petani dan 
Lingkungan di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

berapa besar risiko Penggunaan pestisida terhadap  petani dan lingkungan 

di Kabupaten Konawe. 

Hasil : Pemeriksaan aktifitas cholinestrase darah responden adalah 

96 orang terdapat 7 orang (7,3%)  dengan kategori kadar cholinesterase 

darah melebihi kisaran normal. Analisis pemajanan menunjukkan bahwa 

sampel yang telah diperiksa dari hasil pertanian  dan sampel air bersih di 

Desa Olo-olohe Kecamatan  Uepai, Desa Alosika Kecamatan Padang Guni 

dan Desa Duria Asi Kecamatan Wonggeduku  Kabupaten Konawe Provinsi 

Sulawesi Tenggara pada sayur dan air bersih  bahan aktif pestisida DDT, 

Karbofuran dan Clorpirifos, Metoxcyclor dan chlordane tidak 

ditemukan (tidak terdeteksi/ dibawah limit deteksi) sedangkan pada sampel 

tanah ditemukan bahan aktif chlorpirifos 11,81 mg/kg. 

Karakteristik risiko dengan nilai RQ < 1 jalur pajanan secara oral 

pada responden yang berarti responden masih dalam batas aman dari risiko 

sistemik kesehatan oleh bahan aktif tersebut.  

 

30. Kajian Pengelolaan Limbah Medis dan Dampaknya Terhadap 
Lingkungan di Kabupaten Soppeng Prop. Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan 

limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan di Kab. Soppeng  serta 

dampaknya terhadap kesehatan lingkungan 

Hasil : Pengelolaan limbah padat fasilitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Soppeng belum sesuai prosedur karena masih ada kriteria 

pengelolaan yang belum terpenuhi yaitu tempat penampungan sampah 

sementara tidak dikosongkan sekurang-kurangnya 24 jam sekali.  

Pengelolaan limbah cair fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai 

prosedur karena masih ada kriteria yang belum terpenuhi yakni belum 

semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kab. Soppeng mengolah limbah 

cairnya sebelum dibuang ke lingkungan. Kualitas efluen limbah cair fasilitas 

pelayanan belum memenuhi syarat, karena masih ada parameter uji yang 
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melebihi nilai ambang batas yakni COD, TSS, Amoniak Nitrogen, BOD dan  

Total  coliform. Ada risiko terjadinya dampak terhadap kesehatan 

lingkungan  dari  limbah  fasilitas pelayanan kesehatan  karena terdapat 

parameter efluen limbah cair yang nilainya melebihi batas maksimum yang 

diperbolehkan. Ada dampak limbah fasilitas pelayanan kesehatan di Kab. 

Soppeng terhadap sebagian kecil (15 %) masyarakat di sekitarnya berupa 

gangguan kenyamanan. 

 

31. Kajian Faktor Resiko Lingkungan Penyakit yang ditularkan oleh 
Nyamuk di Kabupaten Majene Propinsi Sulbar 

 

Tujuan : Untuk menganalisis (1) pengetahuan sebagai faktor 

risiko,(2) Jentik Aedes aygifti merupakan faktor risiko, (3) bepergian sebagai 

faktor risiko, (4) menutup wadah air sebagai faktor risiko, (5) Menguras bak 

mandi sebagai  faktor risiko, dan (6) timbulan sampah sebagai faktor risiko 

yang terjadinya kasus DBD di Kelurahan Lembang Kecamatan Manggarae 

Timur Kabupaten Majene. 

Hasil : (1) pengetahuan merupakan faktor risiko,(2) Jentik Aedes 

aygifti merupakan faktor risiko,(3) Bepergian sebagai faktor risiko, (4) 

menutup wadah airmerupakan faktor protektif (5) menguras bak mandi 

merupakan faktor protektif terjadinya penyakit DBD di Kelurahan Lembang 

Kec. Manggarae Timur, dan (6)Timbulan sampah  bukan faktor risiko 

terjadinya kasus DBD, tetapi merupakan faktor risiko penyakit menular 

lainnya di Kelurahan Lembang Kecamatan Manggarae Timur Kabupaten 

Majene. 

 

32. Kajian Kualitas Udara Ruang Rumah Sakit di Kabupaten Polman 
Propinsi Sulawesi Barat. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas udara ruang 

di RSUD Polewali Mandar. 

Hasil : Pengukuran kualitas fisik udara menunjukkan bahwa   43% 

udara ruang memenuhi syarat fisik dari segi suhu, 100% udara ruang 

memenuhi syarat dari segi kelembaban dan 86% udara ruang memenuhi 

syarat fisik dari segi pencahayaanserta 36% udara ruang memenuhi syarat 

secara fisik dari segi suhu, kelembaban dan pencahayaan. Hasil pengukuran 

kualitas mikrobiologi menunjukkan bahwa semua ruangan (100%) udaranya 

belum memenuhi syarat kalitas dari parameter mikrobiologi (angka kuman). 
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33. Kajian Udara Ambient di Daerah Industri PT. PALLE di Kabupaten 
LUTIM Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakuan pemantauan kualitas 

udara ambien di sekitar lokasi indurti PT. Vale Kabupaten Luwu Timur. 

Hasil : Pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan di Kab. 

Luwu Timur pada tiga kecamatan  menunjukkan bahwa semua parameter 

yang diuji masih di bawah batas maximun baku mutu yang dipersyaratkan 

berdasarakan Berdasarkan Pergub Sulsel Nomor 69 Tahun 2010 Tentang 

Baku Mutu dan  Kriteria Kerusakan Lingkungan. Lampiran III.A Baku Mutu 

Udara Ambien. Hasil wawancara dengan responden menunjukan terdapat 

54.4% responden dengan  riwayat keluhan penyakit yang dialami (tabel 6) 

dengan rata-rata dalam satu keluarga terdapat 1-2 orang (tabel 7) yang 

mengalami keluhan penyakit dengan waktu kejadian rata-rata satu bulan 

yang lalu (tabel 8)dengan jenis keluhan adalah demam, batuk, beringus 

(tabel 9) dan 45,5% tidak ada keluhan riwat penyakit. Sedangkan distribusi 

responden yang pernah mengalami ISPA aadalah 47.8%  dan 52.2% tidak 

mengalami ISPA. Keluhan penyakit yang dialami oleh responden ini masih 

belum dapat dihubungkan dengan kualitas udara ambient di tiga kecamatan 

tersebut karena semua hasil pengukuran masih di bawah batas maximum 

yang dipersyaratkan. 

 

34. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Limbah Medis bagi Petugas 
Puskesmas yang dilaksanakan pada tanggal 01 sd 03 Juni 2016 dengan 
jumlah peserta  30 Orang yang berasal dair Sanitarian Puskemas Kab/Kota 
Sulawesi Selatan dan Narasumber yang berasal dari BLHD Prop. Sulsel, 
Dinas Kesehatan Prop. Sulsel dan BTKLPP Kelas I Makassar. 
 
 

35. Pelatihan Inspektur Higiene Sanitasi Pangan Bagi Sanitarian 

Dinkes Kab/Kota Wilayah Layanan yang dilaksanakan pada tanggal 05 

sd 09 September 2016 dengan jumlah peserta 30 Orang dan 

Narasumber/Pelatih yang berasal dari Ditjen Kesmas, BBTKL Surabaya, 

Dinkes Prop. Wliayah Layanan dan BTKLPP Kelas I Makassar. 
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36. Efektitas LO terhadap Penurunan Kepadatan Vektor DBD di  Kab 
Gowa Prov. Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektifitas LO 

terhadap penurunan kepadatan larva Aedes,mengetahui jumlah telur, larva 

dan nyamuk Aedes,mengetahui container index, house index dan breteau 

index di Desa Bategulung Puskesmas Bontonompo II Kab. Gowa. Metode 

yang digunakan adalah metode quasi eksperimen, dengan purposive 

sampling dan analisa Uji Wilcoxon. 

Pada kegiatan ini dilakukan pemasangan LO pada 200 rumah yang 

terdiri dari 40 rumah menggunakan air biasa, 80 rumah menggunakan air 

rendaman jerami dan 80 rumah menggunakan air rendaman udang. 

37. Investigasi dan penanggulangan KLB Zika di Kab. Sinjai Prop. 
Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menginvestigasi dan 

Penanggulangan KLB Suspek Penyakit Zika di Desa Mannanti, Kec. 

Tellulimpoe Kab. Sinjai tahun 2016.Metode yang digunakan adalah 

wawancara dan pemeriksaan sampel darah . 

Hasil dari kegiatan ini adalah terjadi 7 Kasus Chikungunya , 1 kasus 

DBD, 1 kasus infeksi sekunder (berulang). Jumlah sampel keseluruhan ada 

10. 

 

 

38. Investigasi dan penanggulangan KLB DBD di Kab Gowa Prov  
Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakuan penyelidikan 

epidemiologi dan menilai FR terjadinya KLB DBD di Dusun Bilongan Desa 

Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 

2016.Metode yang digunakan adalah wawancara dan pemeriksaan sampel 

darah dengan DBD dengan pemeriksaan IgG, IgM dan NS1. 

Hasil dari kegiatan ini adalah Telah terjadi KLB di Dusun Bilongan 

Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan 1 kasus meninggal dunia, dan dari sampel didapatkan NS1 (+) : 4, 

IgG(+): 11, IgM(+) : 12.Dengan FR terbesar berdasarkan umur adalah 

anak-anak dengan FR lingkungan terbesar adalah lingkungan SD. 
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39. Investigasi dan Penanggulangan KLB Suspek Flu Burung di Kab. 
Sidrap Prov Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan investigasi sekaligus 

menilai FR terjadinya KLB Suspek Flu Burung di Kelurahan Kanyuara dan 

Kelurahan Sidenreng Kec. Watan Sidenreng Kab. Sidrap, Prov. Sulsel, 

sehubungan dengan adanya kejadian kematian unggas 

(Interpandemi).Metode yang digunakan adalah wawancara dan 

pengambilan sampel darah oleh Tim Gabungan dengan Dinas Kesehatan 

Prov. Sulawesi Selatan dan Dinas Peternakan yang melakukan pengambilan 

sampel unggas. 

Dari kegiatan ini didapatkan 2 Suspek Flu Burung, 16,7% responden 

memiliki Pengetahuan yang baik mengenai flu burung, 83,3% yang memiliki 

pengetahuan yang kurang. 100 % responden yang memiliki riwayat kontak 

dengan unggas. 50 % prilaku responden membersihkan diri. 16,7% 

responden memiliki pencahayaan ruangan yang memenuhi syarat, 83,3 % 

responden memiliki pencahayaan ruangan yang tidak memenuhi syarat. 

Untuk hasil pemeriksaan terhadap orang yang beresiko dan suspek dikirim 

ke Litbangkes dengan hasil negatif. 

 

40. Investigasi dan Penanggulangan KLB KLB Suspek Hepatitis A di 
Pondok Pesantren Multi Dimensi Al-Fakhriyah Bulurokeng 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 2016 

Tujuan kegiatan ini adalah memastikan terjadinya KLB KLB Suspek 

Hepatitis A di Pondok Pesantren Multi Dimensi Al-Fakhriyah Bulurokeng 

Makassar 2016, Mengetahui faktor resiko dan lingkungan serta 

penanggulangan dan pencegahan meluasnya KLB. Metode yang digunakan 

adalah wawancara dan pengambilan sampel darah terhadap sampel guna 

pemeriksaan  IgG dan IgM penanda Hepatitis A.Dilakukan pula observasi 

lingkungan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah telah terjadi KLB Hepatitis A. Hal ini 

disimpulkan dari hasil pemeriksaan  37 orang yang diambil darah 25 orang, 

setelah diperiksa Igm dan IgG dari 25 orang ditemukan yang positif IgM 20 

orang (80%), positif IgG 5 orang (25%), dan yang keduanya positif 5 orang 

(25%). Sebagian besar 89,19% tidak diimunisasi hepatitis A,. Faktor 

lingkungan yang kurang dapat dilihat dari air minum responden 

menggunakan air minum galon di sekolah dan sebagian juga 

mengggunakan air yang diproses sendiri melalui penyaringan di sekolah. 
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41. Kesiapsiagaan Surveilans Arus Mudik Lebaran di Kota Makassar 
(Terminal Malengkeri dan Terminal Regional Daya), Kab. Barru, 
Kab. Jeneponto dan Kab. Bone Provinsi  Sulawesi Selatan. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor risiko 

(kebiasaan merokok, tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula darah, 

kadar alkohol, amfetamin), pada arus mudik lebaran tahun 2016/1437 M di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan 

sampel responden (Tekanan darah, kolesterol, gula darah, alkohol dan 

kadar amfetamin pada urine) dan wawancara dengan rancangan 

epidemiologi deskriptif. 

Hasil dari kegiatan menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan pada 

504 pengemudi sebagai berikut: Pengukuran tekanan darah pengemudi, 

didapatkan sebesar 58,9% Hipertensi dengan berbagai grade (JNC VII), 

Pemeriksaan laboratorium: untuk kadar gula darah sewaktu sebesar 62,1% 

pengemudi normal, kadar kolesterol sebesar 76,4% pengemudi normal, 

amfetamin dalam urine sebanyak 5 pengemudi (0,99%) terdeteksi positif 

amfetamin dalam urine dan untuk penggunaan alkohol 2 orang pengemudi 

terdeteksi alkohol dalam pernapasannya (0,40%). 

 

42. Kesiapsiagaan Surveilans Haji Tahun 2016 

 
Tujuan kegiatan ini adalah Untuk mengetahui kondisi kesehatan 

lingkungan dan higiene sanitasi Asrama Haji dan catering Pelaksanaan 
dalam penerbangan jamaah haji yang berpotensi memberikan dampak 
negatif terhadap kesehatan jamaah haji di wisma Asrama Haji Embarkasi 
Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Metode yang 
digunakan adalah metode observasional dan ditunjang dengan pemeriksaan 
lingkungan  guna menilai Kualitas udara ruang ,Tingkat Kebisingan dan 
Kualitas Air Bersih di Asrama Haji Sudiang Makassar terhadap 15 titik selam 
masa Pra Embarkasi, Embarkasi dan Debarkasi. 

Hasil kegiatan ini adalah Kualitas udara ruang pada masa pra 
embarkasi memenuhi syaratnamun tidak untuk masa embarkasi dan 
debarkasi., Tingkat kebisisngan : Pada pra embarkasi memenuhi syarat, 
kecuali dapur dan tidak memenuhi syarat pada masa embarkasi dan 
debarkasi., Kualitas Air Bersih : Memenuhi syarat baik kimia, fisika ataupun 
biologis kecuali pada masa pra embarkasi di Wisma 11 kamar 6 (coliform 
total TMS)dan masa debarkasi di ruang kedatangan. 
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43. Monitoring FR Malaria di Malaria Di Kabupaten Parigi Moutong 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui FR kejadian malaria dan 

adanya vektor malaria di Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah. 

Metode kegiatan ini adalah observasional dan epidemiologi deskriptif, 

ditunjang dengan pemeriksaan suspek malaria dan kontak dengan RDT 

Malaria serta identifikasi nyamuk malaria sebagai vektor. 

Hasil kegiatan ini adalah FR utama kejadian malaria di Kab. Parigi 

Moutong adalah pengetahuan responden adalah kebiasaan keluar rumah 

dan penggunaan kelambu (Uji Fisher’s dengan p < 0,05) .Dalam identifikasi  

vektor  malaria tidak didapatkan spesies nyamuk Anopheles sp., hanya 

didapatkan Culex sp 

44. Kajian Uji Efikasi Kelambu Berinsektisida terhadap Vektor Malaria 

di Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat 

Tujuan kegiatan ini adalah Mengetahui daya bunuh (efikasi) 

kelambu berinsektisida (LLINs) pasca pemakaian oleh masyarakat 

Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah 

Observasional dengan pendekatan deskriptif, sekaligus dilakukan uji 

kelambu menggunakan standar WHO.Dilakukan pula wawancara terhadap 

101 responden yang mendapat pembagian kelambu berinsektisida. 

Hasil kegiatan ini adalah : 

 Dari hasil wawancara : Perempuan > dari laki-laki yakni (64,4 %) dan 

laki-laki sebanyak 35,4 ) pendidikan SD 56,4%, yang memiliki kelambu 

berinsektisida 82,2% dan 60,4% memiliki pengetahuan baik terhadap 

malaria, tapi 73,3% pengetahuan buruk terhadap kelambu 

berinsektisida, rumah jauh dari kandang (69,3%), dinding rapat 54,5%. 

Rumah jauh dari genangan air (83,2%),memiliki semak-semak yang 

bersih (68,3%), rumah yang belum memasang kasa (74,3%), dan 

terdapat 45,5% yang menggantung baju dalam rumah. 

 Kelambu berinsektisida permethrin setelah pencucian dua kali masih 

sangat efektif membunuh nyamuk Anopheles barbirotris sebesar 100%, 

sedangkan setelah pencucian empat kali mengalami penurunan 

efiktivitas terhadap nyamuk Anopheles barbirostris walaupun tidak 

signifikan yaitu sebesar 93,3%.  
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45. Analisis Kejadian Malaria di Daerah Endemisitas Tinggi di Kab. 
Konawe Prov. Sulawesi Tenggara 

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan Survei vektor Malaria, menilai 

Resistensi Anopheles Barbirotris dan melakukan survei Fauna dan Perilaku 

Anopheles sp di Kab. Konawe Prov. Sultra. Kegiatan dilaksanakan di Wilayah 

Puskesmas Puriala Kecamatan Puriala Kab. Konawe dengan metode 

Observasional dan pemeriksaan terhadap 2644 nyamuk anopheles dewasa. 

Dari kegiatan ini didapatkan: untuk penilaian resistensi anopheles 

barbirotris menunjukkan kerentanan/suseptible dimana kematian nyamuk 

uji 100% untuk Permethrine dengan dosis 0,75 %.Dari survei fauna dan 

perilaku anopheles sp. didapatkan 6 spesies yaitu Anopheles barbirotris, 

anopheles hyrcanus group,  anopheles subpictus, anopheles vagus, 

anopheles indefenitus, dan anopheles umbrosus dimana yang paling 

dominan adalah An. Barbirotris dan An. Hyrcanus group. 

 

 
46. Monitoring FR Dominasi Status Primary or Secondary Infection 

Penyakit DBD di Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendeteksi infeksi primer dan 

sekunder,mengetahui FR pengetahuan dan perilaku masyarakat,mengetahui 

FR lingkungan,mengetahui FR upaya pengendalian vektor terhadap kejadian 

DBD di Prov. Sulbar. Metode yang digunakan adalah Penelitian 

observasional dengan rancangan case control study. 

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap kasus suspek 

DBD di wilayah Puskesmas Kolaka dan Puskesmas Wundulako (Desa 19 

November, Desa Sambilambo, dan Desa Watuliandu dan Rumah Sakit 

Umum Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, wawancara pada kasus dan 

kontrol, serta dilakukan pengukuran suhu, kelembaban serta pemeriksaan 

jentik pada rumah responden. Di mana dari wawancara tidak didapatkan 

hubungan dari beberapa faktor yang menjadi faktor risiko DBD antara lain 

tingkat pengetahuan, pendidikan ataupun faktor manusia seperti umur, 

jenis kelamin dan pekerjaan. Namun dari kegiatan ini didapatkan 8,5% 

rumah didapatkan tempat perindukan nyamuk. 

Dari hasil pemeriksaan sampel didapatkan NS1 positif 3,7 % , negatif 

22,2% , IgG positif 96,3%, IgM positif 92,6%. 
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47. Kajian Efektitas LO terhadap Penurunan Kepadatan Vektor DBD di  

Kab Gowa Prov. Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektifitas LO 

terhadap penurunan kepadatan larva Aedes,mengetahui jumlah telur, larva 

dan nyamuk Aedes,mengetahui container index, house index dan breteau 

index di Desa Bategulung Puskesmas Bontonompo II Kab. Gowa. Metode 

yang digunakan adalah metode quasi eksperimen, dengan purposive 

sampling dan analisa Uji Wilcoxon. 

Pada kegiatan ini dilakukan pemasangan LO pada 200 rumah yang 

terdiri dari 40 rumah menggunakan air biasa, 80 rumah menggunakan air 

rendaman jerami dan 80 rumah menggunakan air rendaman udang.Hasil 

kegiatan ini adalah terjadi penurunan kepadatan larva (container index), 

kepadatan larva pre tes +54,54, pos tes=24,05 dengan nilai p = 0.000. 

sehingga disimpulkan penggunaan LO efektif dalam menurunkan kepadatan 

larva aedes terutama LO berisi atraktan air rendaman jerami. 

 

 

48. Monitoring FR Schistosomiasis di dataran tinggi bada’ Kabupaten 

Poso Provinsi Sulawesi Tengah. 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui prevalensi Desa Lengkeka, 

juga untuk mengetahui apakah focus yang ada di area pemukiman 

penduduk masih positif mengandung sercaria serta apakah tikus yang 

berkeliaran disekitar pemukiman telah terinfeksi. Metode yang dilakukan 

adalah observasional dengan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan 

keong dan tikus. 

Hasil kegiatan ini didapatkan prevalensi untuk desa lengkeka tahun 

2016 adalah 1,14/10.000 penduduk (14 positif dari 1230 penduduk yang 

diperiksa.) Dari pemeriksaan keong dan tikus adalah masih ditemukannya 

keong yang positif mengandung sercaria dengan infection rate di Lengkeka 

16,5%, sedangkan di Desa Tomihipi tidak ditemukan satupun sercaria. 

Survei  tikus  yang dilakukan  di  sekitar  fokus keong  O.  hupensis  

lindoensis  yang  ada  di  Desa Lengkeka, Tomihipi dan Kageroa, jenis  tikus  

yang ditemukan  yaitu  Rattus  sp.  dan jumlah tikus yang didapatkan yaitu 

3 ekor di Lengkeka dan 1 ekor di Tomihipi dengan prevalensi  S. japonicum 

pada tikus masing-masing di Desa Lengkeka adalah 100% sedangkan  di 

desa Tomhipi adalah 0%. 
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49. Surveilans Penyakit Filariasis di Kabupaten Gowa  Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Tujuan kegiatan ini adalah (1) mengetahui endemisitas filariasis, (2) 

tingkat pengetahuan masyarakat tentang filariasis, (3) mengetahui 

hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dan perilaku pencegahan 

filariasis sebagai faktor terjadinya penularan filariasis di wilayah Puskesmas 

Gentungan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang 

digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif terhadap 600 sampel 

dan 390 responden secara quota sampling. 

Hasil kegiatan ini adalah (1) tidak ditemukan hasil positif dalam 

pemeriksaan survei darah jari sehingga tidak bisa ditentukan Mf Rate, (2) 

sebagian besar responden tidak memiliki pengetahuan tentang filariasis 

yaitu 95%, (3) tidak terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan 

pengetahuan dan perilaku pencegahan filariasis. 

 

50. Survey Vektor  DBD di Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui indeks larva, yaitu HI, CI 

dan BI di Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan 

adalah metode single larva method dandengan mengidentifikasi tempat 

perkembangbiakan. 

Pada kegiatan ini dilaksanakan penigamatan vektor DBD pada 160 

rumah/ sampel dengan rincian 70 sampel di Puskesmas Balangnipa, 30 

sampel di Puskesmas Lappae, 30 sampel di Puskesmas Kampala dan 30 

sampel di Puskesmas Sama enre.Hasil kegiatan ini adalah dari survey 

entomologi larva Aedes Aegypti dengan nilai  indeks larva, yaitu  HI= 57%., 

CI =13% dan ABJ=53%. 

 

51. Kajian dan Surveilans FR Penderita TB Paru di Kab. Muna Prov. 

Sulawesi Tenggara. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara TB 

Paru dengan terjadinya DM. Metode yang digunakan adalah semi kuantitatif 

melalui pendekatan analitik observasional dengan desain cross-sectional 

terhadap 75 responden dengan teknik whole sampling di Puskesmas Tampo 

dan Puskesmas Katobu 

Hasil kegiatan ini adalah dari 75 responden didapatkan 10,67% 

memiliki glukosa darah acak terganggu, 72% hipercholesterolemia 45% Pre 
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Hipertensi dan 18,67% Hipertensi, dengan 76% tidak pernah melakukan 

pemeriksaan baik GDA ataupun kholesterol. 

 

52. Kajian dan Surveilans FR Penderita TB Paru di Kab. Luwu Utara 

Prov. Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara TB 

Paru dengan terjadinya DM. Metode yang digunakan adalah semi kuantitatif 

melalui pendekatan analitik observasional dengan desain cross-sectional 

terhadap 76 responden dengan teknik whole sampling di Puskesmas 

Sabbang, Puskesmas Masamba dan Puskesmas Laebunta 

Hasil kegiatan ini adalah dari 76 responden didapatkan 13,16% 

memiliki glukosa darah puasa terganggu (DM) dan 1,32% mengalami tes 

toleransi glukosa terganggu,  

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa faktor risiko yang 

berhubungan dengan terjadinya DM pada penderita TB adalah kurangnya 

pengetahuan penderita baik tentang TB ataupun DM, yaitu sebanyak 59,2% 

responden. 

 

53. Kajian Bidang Pengendalian ISPA/Pneumonia di Kab. Kolaka Prov. 

Sulawesi Tenggara. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit ISPA di Kabupaten Kolaka Prov 

Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan 

analisa dengan rancangan case control study. 

Hasil kegiatan yang dilakukan adalah dilakukan wawancara di 

wilayah puskesmas Wandulako (93 responden/rumah) dan Puskesmas 

Pomalaa (93 responden/rumah). Adapun analisa data didapatkan : 

 Jenis kelamin : laki-laki lebih beresiko terkena pneumonia (OR = 

1,088). 

 Umur : bayi lebih beresiko terkena pneumonia (OR = 2 ) 

 Pengetahuan kurang lebih beresiko terkena pneumonia (OR = 1,089) 

 Jarak ke fasyankes yang sulit terjangkau tidak beresiko terhadap 

pneumonia (OR= 0,857) 

 Responden tidak mendapatkan penyuluhan lebih beresiko terkena 

pneumonia (OR = 4,000). 
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 Status imunisasi tidak beresiko terhadap kejadian pneumonia (OR = 

0,941). 

 Tidak menjauhkan anak dari perokok lebih beresiko terjadi 

pneumonia (OR=1,365). 

 Tidak mendapatkan ASI sampai 2 th bukan merupakan faktor resiko 

pneumonia (OR = 0,941) 

 

54. Surveilans Faktor Resiko Penyakit  Kusta di Kab. Soppeng  Prov. 

Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memonitoring 

faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kusta di Desa Baringeng Kab. 

Soppeng Prov. Sulawesi Selatan sekaligus melakukan penemuan dini kusta. 

Metode kegiatan ini adalah deskriptif observasional dengan desain penelitian 

case control study. Jumlah sampel 100 responden,dengan menggunakan 

metode accidental sampling berdasarkan index case.. 

Hasil kegiatan ini adalah ditemukan 1 kasus baru kusta dengan 1 

suspek. Sedangkan dari hasil wawancara didapatkan tingkat pengetahuan 

masayarakat akan penyakit kusta masih jauh dari yang diharapkan dimana 

hanya 36% yang memiliki pengetahuan baik, hsl ini kemungkinan 

dikarenakan responden terbanyak berpendidikan tamat SD. (40%). Dari 

hasil uji analisis didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan imunisasi BCG, terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan penderita kusta yang diisolasi (p = 0,017), demikian 

juga dengan tingkat pengetahuan dan tempat mendapatkan MDT dengan 

uji p = 0,004.Terdapat pula hubungan pengetahuan dengan penggunaan 

MDT gratis (p=0,048), meskipun tidak didapatkan hubungan dengan 

pengobatan puskesmas/RS (p = 0,320). 

 

55. Surveilans Faktor Resiko Penyakit  Kusta di Kab. Gowa  Prov. 

Sulawesi Selatan. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memonitoring 

faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kusta di Kec. Bajeng dan Kec. 

Palangga Kab. Gowa  Prov. Sulawesi Selatan sekaligus melakukan 

penemuan dini kusta pada anak sekolah. Metode kegiatan ini adalah 
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deskriptif observasional. Jumlah sampel 401 responden,dengan 

menggunakan metode accidental sampling berdasarkan index case.. 

Hasil kegiatan ini adalah tidak ditemukan kasus baru kusta. 

Sedangkan dari hasil wawancara didapatkan tingkat pengetahuan 

masyarakat akan penyakit kusta baik (52,6%) dan tidak setuju melakukan 

isolasi penderita kusta (50,7%). 

  

56. Kajian FR dan Surveilans Terhadap Kejadian Kasus Frambusia di 

Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian frambusia, sekaligus menilai keberhasilan 

POPM Frambusia di Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara. Metode yang 

digunakan adalah pemeriksaan RDT Frambusia terhadap siswa yang suspek 

frambusia dari SD yang telah melakukan POPM di tahun 2016.Dilakukan 

pula wawancara yang dianalisa dengan metode Deskriptif analitik. 

Hasil survey terhadap 225 siswa, Pemeriksaan RDT 100% negatif. 

Sedangkan dari hasil wawancara didapatkan hasil : umur terbanyak 5-10 

thn 67,1%, jenis kelamin laki-laki 51,1%, Pengetahuan terhadap Frambusia 

kurang 99,6%, riwayat penyakit 0,4%, lingkungan yang buruk 97,8%, 

dengan perilaku personal hygiene kurang 65,3%. 

 

57. Kajian FR dan Surveilans Terhadap Kejadian Kasus Frambusia di 

Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah 

 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian frambusia, sekaligus menilai keberhasilan 

POPM Frambusia di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Prov. 

Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan RDT 

Frambusia terhadap siswa yang suspek frambusia dari SD yang telah 

melakukan POPM di tahun 2016.Dilakukan pula wawancara yang dianalisa 

dengan metode Deskriptif analitik. 

Hasil survey terhadap 200 siswa, Pemeriksaan RDT masih 

didapatkan hasil positif (1,5%). Sedangkan dari hasil wawancara didapatkan 

hasil : Pengetahuan terhadap Frambusia kurang 91,92 %, dimana dari 

analisa tidak terdapat hubungan anatar tingkat pengetahuan dengan masih 

didapatkannya hasil positif pada pemeriksaan RDT (Chi Square, p = 0,411). 
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58. Monitoring FR Posbindu pada Masyarakat Pedesaan di Kab. Maros 

Prov. Sulawesi Selatan 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor risiko penyakit 

tidak menular melalui posbindu pada masyarakat pedesaan di Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan.Metode yang digunakan adalah 

observational dengan desain deskriptif, jumlah sampel sebanyak 248 

responden dari 4 (empat) wilayah puskesmas terpilih di Kabupaten Maros ( 

Puskesmas Maros Baru, Puskesmas Mandai, Puskesmas Lau dan Puskesmas 

Bantimurung). Pengumpulan data menggunakan kuesioner meliputi 

identitas diri, riwayat penyakit, serta faktor risiko, pemeriksaan fisik berupa 

pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan gula darah acak 

dan kadar kholesterol total. 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebesar 16,94% responden 

memiliki riwayat penyakit hipertensi, sebesar 72,6% responden memiliki 

faktor risiko kurang mengkonsumsi buah, sebesar 39,11% responden 

merupakan kategori prehipertensi, sebesar 7,26% responden merupakan 

kategori Diabetes Melitus, sebesar  35,48% responden mempunyai kadar 

kolesterol total tinggi , sebesar 31,9% kategori lemak tubuh tinggi, sebesar 

6,86% kategori lemak perut tinggi, sebesar 34,68% kategori berat badan 

lebih. 

 

59. Monitoring FR Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah pada Staf 

BTKLPP Kelas I Makassar  

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor risiko penyakit 

jantung dan pembuluh darah pada Staf BTKLPP Kelas I Makassar. Metode 

yang digunakan adalah observational dengan desain deskriptif, jumlah 

sampel sebanyak 54 responden terdiri dari seluruh staf BTKLPP Kelas I 

Makassar. Pengumpulan data menggunakan kuesioner meliputi identitas 

diri, riwayat penyakit, serta faktor risiko, pemeriksaan fisik berupa 

pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan kadar kholesterol total. 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebesar 4,1% responden 

memiliki riwayat penyakit hipertensi, sebesar 30,6 % memiliki riwayat 

hiperkholesterol, 14, 3% memiliki riwayat DM, 49,0% tidak mengetahui 

riwayat penyakit jantung. Dari hasil pemeriksaan terhadap 54 sampel 

didapatkan resiko berupa hiperkholesterolemia 96,30 %, dengan 42,59% 

memiliki BMI di atas normal (obesitas). 
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60. Monitoring FR DM pada Penduduk Usia >15 tahun di Kab. Bone 

Prov. Sulawesi Selatan 

 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui faktor risiko DM pada 

penduduk usia >15 tahun (siswa SMA sederajad). Metode yang digunakan 

adalah observasional dengan desain deskriptif.  

Hasil kegiatan ini adalah pemeriksaan terhadap responden di 

Puskesmas Ulaweng (226 sampel) dan Puskesmas Bajoe (217 sampel) Kab. 

Bone. Pemeriksaan meliputi gula darah, pengukuran lemak tubuh serta 

tekanan darah.Dari hasil pemeriksaan didapatkan, Sampel terdiagnosa DM 

5,19%, (23 sampel), Mungkin DM 16,48% (73 sampel) dan bukan DM 

78,33% (347 sampel). 

 

61.  Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA di Kab. 

Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan 

 

Tujuan kegiatan ini adalah elakukan deteksi dini kanker serviks 

dengan metode IVA. Disamping itu dilakukan pula wawancara guna 

mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku responden dengan 

pemeriksaan IVA.Metode yang digunakan adalah wawancara dan 

pemeriksaan IVA pada responden dengan analisa Deskriptif analitik dan 

cross sectional study 

Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Caile (20 

sampel, 15% IVA Positif),Puskesmas Ponre (33 sampel, 15,2% IVA Positif), 

dan Puskesmas Bontobahari (27 sampel,  7,4% IVA Positif). 

Dari wawancara responden didapatkan hubungan bermakna antara 

tingkat pengetahuan terhadap perilaku pemeriksaan IVA (Uji statistik 

fishesr, p =0,002  dengan ratio prevalensi 1,728), serta didapatkan 

hubungan bermakna antara sikap dengan perilaku pemeriksaan IVA (Uji 

statistik fisher, p =0,000  dengan ratio prevalensi 4,8). 

 

 

Indikator 3. Jumlah advokasi atau jejaring kemitraan surveilans faktor 

risiko penyakit atau penyehatan lingkungan atau penguatan 

laboratorium. 

Defenisi Operasional :Jumlah kegiatan (kali) perteuan teknis yang dihadiri dan atau 

diselenggarakan oleh uit pelaksana teknis dalam kerangka penyusunan materi suatu 
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kebijakan, peraturan perundang-undangan, pedoman, standart, baku mutu, kriteria 

atau kegiatan yang relevan.  

 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 80 Keg/Kajian. 

pada tahun 2016 ini target t e rpenuh i  dan dilaksanakan kegiatan dalam 

rangka jejaring kemitraan surveilans faktor risiko penyakit/ penyehatan 

lingkungan, dan/atau penguatan laboratorium sebanyak 102 kegiatan (127,5%). 

Kegiatan yang dilakukan adalah: 

 

1) Workshop Peningkatan Program P2PML; 

2) Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini & Respon (SKDR) Tk. Nasional di 

Hotel Amarosa,Grande Kota Bekasi 

3) Pertemuan Koordinasi Penyakit Infeksi Emerging (Regional Timur) di 

Hotel Melia, Mks; 

4) Pembinaan Jafung EpidKes di Hotel Red Planet Kota Batam 

5) Penyusunan Perencanaan Program P2PTM Tahun 2017 

6) Penyusunan Petunjuk Perencanaan Ditjen P2P 

7) Penyusunan Rencana Strategis PIE 

8) Pembekalan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok 

9) Pertemuan TGC 

10) Sosialisasi Pedoman P2 Zika 

11) Pertemuan Workshop Tatalaksana Kasus Malaria di Wilayah Indonesia 

Timur. 

12) Pertemuan Jejaring PPTM Tk. Prov. Sulawesi Selata n 

13) Menjadi Fasilitator Pada Petugas Kusta se Kab. Halsel di Makassar, 

Sulawesi Selatan. 

14) Menjadi Fasilitator Pada Pelatihan Wasor Kusta Nasional Angkatan 164 di 

BTKLPP Kelas 1 Makassar. 

15) Menjadi Fasilitator Pada Pelatihan Wasor Kusta Nasional Angkatan 165 di 

BTKLPP Kelas 1 Makassar. 

16) Pertemuan Rakon KLB Sulsel 

17) Penyusunan Kurikulum Frambusia 

18) Pertemuan Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Embarkasi/ 

Debarkasi Hasanuddin Makassar. 

19) Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Embarkasi/ 

DebarkasiHasanuddin Makassar. 

20) Pertemuan PES Triwulan I Prov. Sulawesi Selatan. 
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21) Penyusunan Rencana Kontijensi DalamMenghadapi Kesiapsiagaan 

Pandami Influenza di Tingkat Prov. Sulawesi Selatan. 

22) Table Top Exercise dan sirdulation coordination dalam Menghadapi 

Kesiapsiagaan Pandemi Influenza Prov. Sulsel 

23) Self Assesment Kapasitas Inti IHR (2005) dan PaketAksi GHSA 

Menggunakan JEE Tools 

24) Nara Sumber Peningkatan Kapasitas Dokter & Penanggung Jawab 

Program P2 Kusta di Prov.Kalimantan Selatan. 

25) Pertemuan Surveilans Nasional 

26) Pertemuan Koordinasi Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Pandemi 

Influenza/Penyakit yang Potensial PHEI di KKP Kelas 1 Makassar 

27) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyakit Potensial KLB di Makassar 

Prov. Sulawesi Selatan. 

28) Laporan Pertemuan Provincial Epidemiologi dan Survellance Team 

(PEST) di Makassar Prov. Sulawesi Selatan 

29) Menghadapi Workshop Pengembangan Proposal RisetOperasional TB di 

Hotel Best Western Primier Jakarta. 

30) Menjadi Pemateri Kusta Pada Petugas Kusta di Puskesmas Tamaona 

Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan. 

31) Pertemuan Evaluasi Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian 

Zoonosis Tahun 2015 dan Triwulan 1 Tahun 2016, di Hotel Santika 

Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi Utara, Bekasi 

32) Advokasi&Sosialisasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE),di Dinkes Prov. 

Sulawesi Selatan 

33) Penyusunan Skenario Simulasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di Baruga 

Sayang Dinkes Prov. Sulawesi Selatan 

34) Pertemuan Lanjutan Penyusunan Skenario Simulasi Penyakit Infeksi 

Emerging di Aula Aero Prima BandaraUdara Makassar 

35) Pertemuan Provincial Epidemiology Surveillance Team (PEST), Makassar, 

Dinkes Prov. Sulawesi Selatan.  

36) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Luwuk Timur 

37) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Wajo 

38) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Selayar 

39) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. 
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40) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. 

41) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Kualitas Air Minum PDAM Kabupaten Matra Propinsi Sulawesi Barat. 

42) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Mercury PESK  di Kab. Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara. 

43) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Uji Petik 

Mercury PESK  di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. 

44) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian AMIU 

Luwuk Utara Prov. Sulawesi Selatan 

45) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian AMIU 

Toraja Prov. Sulawesi Selatan 

46) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian AMIU 

Kab Sidrap Prov. Sulawesi Selatan 

47) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian AMIU di 

kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Barat. 

48) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian AMIU di 

kabupaten Konawe propinsi Sulawesi Tenggara. 

49) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Analisi Risiko 

Mercury pada SAB kabupaten Buol Sulawesi Tengah. 

50) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Pemantauan 

kualitas air daerah pertanian Konsel Sulawesi Tenggara. 

51) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian kualitas 

air terhadap kejadian diare di daerah STBM dikabupaten Pinrang 

propinsi Sulawesi selatan 

52) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian kualitas 

air terhadap kejadian diare di daerah STBM di kota baubau propinsi 

Sulawesi Tenggara. 

53) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian 

pengelolaan limbah rumah tangga terhadap kualitas air bersih di daerah 

STBM di kabupaten Sidrap propinsi Sulawesi Selatan. 

54) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

resiko penggunaan pestisida terhadap petani dan lingkungan di 

kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. 

55) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian hygiene 

sanitasi kantin sekolah dan penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS) 

pada anak sekolah di kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Barat 
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56) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian hygiene 

sanitasi kantin sekolah dan penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS) 

pada anak sekolah di kota Palopo propinsi Sulawesi Selatan 

57) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

risiko kesehatan lingkungan pasar tradisional di kabupaten Enrekang 

propinsi Sulawesi Selatan 

58) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

risiko kesehatan lingkungan pasar tradisional di kota Palu propinsi 

Sulawesi Tengah. 

59) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

risiko kesehatan lingkungan kawasan pesisir kepulauan di kabupaten 

Sinjai di Propinsi Sulawesi selatan 

60) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

risiko kesehatan lingkungan kawasan pesisir Kota Baubau Propinsi 

Sulawesi Tenggara. 

61) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian kualitas 

lingkungan pada penderita ISPA di Kawasan STBM di Kota Kendari 

Propinsi Sulawesi Tenggara 

62) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

risiko kesling pembudidayaan rumput laut di kabupaten Bantaeng di 

Propinsi Sulawesi Selatan 

63) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian 

pengelolaan sampah rumah tangga terhadap kepadatan lalat dikawasan 

STBM dikota kendari propinsi Sultra 

64) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian factor 

resiko penggunaan pestisida terhadap petani dan lingkungan di 

kabupaten Konawe propinsi Sulawesi Tenggara. 

65) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian 

pengelolaan limbah medis dan dampaknya terhadap lingkungan di 

kabupaten Soppeng propinsi Sulawesi Selatan 

66) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian faktor 

resiko lingkungan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk di kabupaten 

Majene propinsi Sulawesi Barat 

67) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian kualitas 

udara ruang rumah sakit di kabupaten Polman propinsi Sulawesi Barat 

68) Pertemuan Koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kajian udara 

ambient didaerah industry PT.Valle di kabupaten Luwuk Timur propinsi 

Sulawesi Selatan. 
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69) Desiminasi informasi Kajian AMIU di Kabupaten Tana Toraja Prov. 

Sulawesi Selatan 

70) Desiminasi informasi Kajian AMIU di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi 

Selatan 

71) Desiminasi informasi Kajian AMIU di Kabupaten Mamuju propinsi 

Sulawesi Barat 

72) Desiminasi informasi Pemantauan kualitas air daerah pertanian Konawe 

Selatan Prov.  Sulawesi Tenggara 

73) Desiminasi informasi Kajian pengelolaan limbah rumah tangga terhadap 

kualitas air bersih didaerah STBM di kabupaten Sidrap propinsi Sulawesi 

Selatan 

74) Desiminasi informasi Kajian hygiene sanitasi kantin sekolah dan 

penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS) pada anak sekolah di 

kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Barat 

75) Desiminasi informasi Kajian factor resiko kesehatan lingkungan pasar 

tradisional di kabupaten Enrekang propinsi Sulawesi Selatan. 

76) Jejaring ADKL dalam rangka kajian pestisida di kabupaten Konawe 

propinsi Sulawesi Tenggara 

77) Jejaring ADKL dalam rangka uji petik kualitas air PDAM kabupaten 

Kolaka propinsi Sulawesi Tenggara.  

 

Indikator 4. Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi. 

Defenisi Operasional : Jumlah pemeriksaan sampel laboratorium secara fisik, kimia, 

dan biologi untuk sampel air, padat dan gas selama 1 tahun.  

 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 3.000 sampel. 

Pada tahun 2016 ini target terpenuhi/ t idak terpenuhi  dan jumlah sampel 

yang diperiksa pada laboratorim sebanyak 8.402 sampel (280%) 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Sampel per Jenisnya  

No Jenis Pengujian Sampel Jumlah 

1 Biologi 5.342 Sampel 

2 Fisika Kimia Air Padatan 2.332 Sampel 

3 Fisika Kimia Gas dan Radiasi    728 Sampel 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 

Indikator sasaran ke-4 ini dapat dicapai dengan strategi mempertahankan 

penyelenggaraan praktek laboratorium yang baik sesuai dengan standar akreditasi 

dalam pelaksanaan pengujian dan kalibrasi. 
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Indikator 5. Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang PP dan PL 

yang dihasilkan. 

Defenisi Operasional :Jumlah pengembangan teknologi tepat guna pengendalian 

penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.  

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 1 jenis. 

Pada tahun 2016 ini target terpenuhi  dengan hasi l  sebagai  ber ikut :   

 

Efektivitas Lethal OvitrapTerhadap Penurunan Kepadatan Vertor DBD di Kab. 

Gowa, Sulawesi Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

LO terhadap penurunan kepadatan larva Aedes,mengetahui jumlah telur, larva dan 

nyamuk Aedes,mengetahui container index, house index dan breteau index di Desa 

Bategulung Puskesmas Bontonompo II Kab. Gowa. Metode yang digunakan adalah 

metode quasi eksperimen, dengan purposive sampling dan analisa Uji Wilcoxon. 

Pada kegiatan ini dilakukan pemasangan LO pada 200 rumah yang terdiri 

dari 40 rumah menggunakan air biasa, 80 rumah menggunakan air rendaman 

jerami dan 80 rumah menggunakan air rendaman udang. 

 

Indikator 6. Perangkat pengolah data komunikasi, informasi, dan 

peralatan fasilitas perkantoran 

Defenisi Operasional : Peralatan essensial dan sarana penunjang operasional yang 

diadakan pada tahun anggaran berjalan. 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 4 paket/Set/Unit. 

Pada  tahun 2016  dihasilkan sebanyak 8 paket/Set/Unit, dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4. Pengadaan Peralatan Essensial dan Sarana Penunjang 
BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2016 

No Jenis Pengadaan Jumlah  

1 Alat Kesehatan/ Laboratorium 15 Unit 

2 Jaringan Audio Gedung 1 Paket 

3 Alat Pengolah Data (jaringan LHU) 11 Unit 

4 Sistem Informasi LHU 1 Set 

5 Pembangunan Gudang Logistik dan Sarana Parkir 1 Paket 

6 Perbaikan Gedung Lab, Wisma dan Rumah Dinas 3 Paket 

7 Alat/Media/ Bahan dan Reagensia 1 Paket 

8 Alat Pemeriksaan Spesimen Kusta dan Frambusia 1 Paket 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 
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Proses pengadaan dilakukan dengan memberdayakan SDM yang telah bersertifikat 

dan Target indikator sasaran ke-6 ini dapat terpenuhi k a r e n a  adanya 

kerjasama, d a n  m e n i n g k a t k a n  koordinasi internal BTKLPP Kelas I Makassar 

dalam pelaksanaannya. 

 

 

Indikator 7. Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/ laporan/ 

pengelolaan keuangan/ kepegawaian / BMN. 

Defenisi Operasional : persentase jumlah kegiatan manajemen dan administrasi 

dalam mendukung pelaksanaan teknis dan program, meliputi : Dokumen 

perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, 

kepegawaian dan dokumen BMN. 

 

Pada  tahun 2016  dihasilkan sebanyak  209 dokumen, dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5. Dokumen yang dihasilkan BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2016 

No Jenis Dokumen  Jumlah  

1 Layanan Administrasi Kepegawaian 55 

2 Target dan Penggunaan PNBP 2 

3 Evaluasi dan Pelaporan 18 

4 Keuangan dan BMN 124 

5 Perencanaan Anggaran/Kegiatan 10 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 

 

Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian terdiri dari 55 

dokumen yaitu : SK Kenaikan Pangkat 12 dokumen, SK Pengangkatan 

CPNS ke PNS 10 dokumen, Kartu Pegawai (Karpeg) 10 dokumen, Kartu 

Suami/ Istri (Karsu/Karsi) 6 dokumen, SK Mutasi 1 dokumen, SK Tugas 

Belajar kolektif (3 pegawai) 1 sokumen, SK Penilaian Angka Kredit (PAK) 

8 dokumen, Sertfikat Ujian Dinas 1 dokumen, Sertifikat Ujian 

Penyesuaian Ijasah 1 dokumen, dan Piagam Penghargaan 6 dokumen. 

Dokumen Target dan Penggunaan PNBP terdiri dari 2(dua) 

dokumen yaitu : Proposal PNBP 1 dokumen, Laporan Penerimaan Negara 1 

dokumen. 



52 

 

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 18 dokumen yaitu 

evaluasi monitoring BAPPENAS (PP-39) 4 dokumen, Montoring Kemenkeu 12 

dokumen, Laporan Tahunan 1 dokumen, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lapkin) 1 dokumen. 

Dokumen Keuangan dan BMN terdiri dari 124 dokumen yaitu : 

Catatan Laporan atas Keuangan (CaLK) Semester I dan II sebanyak 2 dokumen, 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 12 dokumen, Laporan Operasional 12 

dokumen, Laporan Perubahan Ekuitas 12 dokumen, Neraca 12 dokumen, Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) 12 dokumen, Laporan Realisasi Belanja 12 dokumen, 

Laporan Realisasi Pendapatan 12 dokumen, CalBMN 2 dokumen, Berita Acara 

Rekon 1 dokumen, Dokumen Penghapusan Aset BMN berupa Risalah Lelang 2 

dokumen, IHR/CHR atas pendampingan dan Revie Laporan Keuangan 3 dokumen, 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) 1 dokumen, Lelang Pengadaan  melalui LPSE 4 

dokumen, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (yang melalui Lelang LPSE) 4 

dokumen, Laporan Realisasi Pengadaan 2 dokumen. 

 

Dokumen Perencanaan Anggaran terdiri dari 10 dokumen yaitu: e-

planning 1 dokumen, Dokumen Penyusunan Anggaran beserta data dukung 

(Indikatif, Defenitif dan Efisiensi Tahun Anggaran berjalan) sebanyak 4 dokumen, 

Revisi POK 5 dokumen. 

 

Target indikator sasaran ke-7 ini dapat terpenuhi dengan adanya 

kerjasama, koordinasi dan konsolidasi internal BTKLPP Kelas I Makassar dan juga 

upaya peningkatan keterlibatan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 

 

Indikator 8. Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan 

pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN. 

Defenisi Operasional : Persentase jumlah pengriman laporan terkait pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan setiap periode 

pengiriman laporan baik secara online maupun offline. 

Capaian indikator ini terpenuhi sesuai yang diharapkan dengan 

menggunakan sumber daya (fasilitas) yang ada dalam meningkatkan upaya 

mencapai ketetapan waktu pengiriman laporan.  
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Indikator 9. Jumlah SDM terlatih bidang PP dan PL 

Defenisi Operasional : SDM terlatih baik internal atau eksternal yang mengikuti 

pendidikan/pelatihan/ magang dalam waktu 1 tahun. 

 

Target pada tahun 2016 adalah  sebanyak 50 orang. 

Pada tahun 2016 target terlampui dan SDM yang mengikuti  

pendidikan/pelatihan/magang sebanyak 86 orang (172%) dengan rincian sebagai 

berikut  : 

 

Tabel 6. Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat/ Magang tahun 2016 

  Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 

  

No Jenis Pelatihan/ Workshop 
Jumlah 
(orang) 

1 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4 

2 Pelatihan Analis Kepegawaian 1 

3 Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5 

4 Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 20 

5 Pelatihan Pengenalan SMM Standar ISO 9001:2015 21 

6 
In House Training SMM Laboratorium Berdasarkan SNI ISO/IEC 
17025 

19 

7 In House Training Teknik Sampling dan Pengujian Legionela 9 

8 Pengenalan SNI IEC 17025: 2008 2 

9 
Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum Komunal di Kab. 
Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan 

2 

10 
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Limbah Medis Bagi 
Petugas Puskesmas di Makassar 

4 

11 
Pelatihan Inspektur Hygiene Sanitasi Pangan Bagi Sanitarian Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota Di Wilayah Layanan. 

4 

12 Pelatihan Supervisor Task di Jakarta 2 

13 Peningkatan Kapasitas Surveilans Tifoid bagi tenaga Surveilans 2 

14 
Pertemuan Workshop Tata Laksana Kasus Malaria di Makassar 
Indonesia Timur 

1 
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B. Realisasi Anggaran 
 
Dalam rangka mencapai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 

anggaran 2016 BTKLPP Kelas I Makassar didukung anggaran belanja Negara 

dengan realisasi sebagai berikut :  

Tabel 7. Realisasi Anggaran Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2016 
 

Sumber/ Pagu Anggaran 
Sisa Pagu setelah 

Efisiensi 
Realisasi (%) 

 
Dir. SKK        Rp. 5.150.694.000,- 
Efisiensi        Rp. 2.251.836.000,- 
 

Rp. 2.898.856.000,- 

 
Rp. 2.662.233.683,- 

(91,84%) 
 

 
Dir. P2PVTZ   Rp.  1.060.236.000,- 
Efisiensi        Rp.     479.476.000,- 
 

Rp.     580.760.000,- 
 

Rp. 569.002.250,- 
(97,98%) 

 
Dir. P2PML    Rp.   980.690.000,- 
Efisiensi         Rp.    503.604.000,- 
 

Rp.    477.086.000,-,- 
 

Rp. 476.463.060,- 
(99,87%)  

 
Dir. P2PTM    Rp.    384.400.000,- 
Efisiensi        Rp.    251.920.000,- 

Rp.    132.480.000,- 
Rp. 131.899.331,- 

(99,56%) 

 
Duk Manajemen Rp.11.194.602.000,- 
Efisiensi            Rp. 2.004.195.000,- 
 

 
Rp. 9.190.407.000,- 

Rp. 8.350.660.845,- 
(90,86%) 

Jumlah Alokasi Anggaran  
                         Rp. 18.770.622.000,- 
 

Rp. 13.279.591.000,- 
Rp. 12.190.259.169,- 

(91,80%) 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 
 

Jumlah anggaran tahun 2016 berdasarkan DIPA awal sebesar Rp. 

20.175.651.000,-. Pada tahun anggaran berjalan, terjadi efisiensi sebesar 

Rp.1.405.029.000,- sehingga alokasi anggaran berdasarkan DIPA Rev. II tanggal 

22 Agustus 2016 sebesar Rp. 18.770.622.000,-.  

Selanjutnya pada Halaman 4 DIPA Rev. III tanggal 6 Oktober 2016 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.770.622.000,-, tercantum disposisi 
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Penghematan/pemotongan anggaran sehingga terdapat dana tidak dapat 

digunakan sebesar Rp. 5.491.031.000,-.  

 Dengan melihat realisasi anggaran pada tabel di atas, capaian realisasi 

anggaran BTKLPP Kelas I Makassar selama tahun 2016 dari 

Rp.13.279.591.000,- adalah sebesar Rp. 12.190.259.169,- (91,80%).  
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PENUTUP 

 

 
Penyusunan Laporan Kinerja (LapKin) berdasarkan siklus anggaran yang 

berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan 

perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, terdapat 

beberapa istilah seperti “masukan” yaitu besaran dana yang dibutuhkan, “hasil” 

yaitu suatu produk atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan, 

“manfaat” yaitu sesuatu yang diperoleh karena kegiatan belanja tersebut 

dilaksanakan serta “dampak” yaitu pengaruh/akibat yang dihasilkan karena 

pelaksanaan suatu kegiatan belanja. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menghindari kesalahan 

persepsi terkait capaian akuntabilitas kinerja di BTKLPP Kelas I Makassar, 

diharapkan menganilisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut secara 

komprehensif yaitu tidak hanya melihat matrik capaian Indikator Kegiatannya saja 

tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian masing-masing 

indikator kinerja dimaksud. 

Laporan Kinerja suatu instansi pemerintah selain harus dapat menentukan 

besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif (besaran dalam satuan jumlah 

atau persentase) juga harus dapat menjelaskan aspek-aspek penghambat atau 

kendala dalam proses pelaksanaan masing-masing kegiatan.  
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