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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala karena atas 
berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja satuan 
kerja Balai Tteknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 
I Makassar tahun 2017. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar ini dibuat sebagai salah satu wujud 
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan hasil pencapaian kinerja dan 
Sasaran Strategis yang dibebankan kepada BTKLPP Kelas I Makassar dalam kurun 
waktu tahun 2017.  

Laporan akuntabilitas ini berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas 
kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2349 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
Pengendalian Penyakit, dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 266 tahun 2004 
tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 

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 2018 

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 

Mahmud Yunus, SKM, M.Kes 
NIP 196305201987021003 
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Ringkasan Eksekutif 

Dalam rangka mendukung visiKementerian Kesehatan yaitu 
“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” BTKLPP Kelas I 
Makassar sebagai UPT Ditjen P2P sesuai dengan Permenkes RI No. 
2349/MENKES/PER/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
Pengendalian Penyakitmelaksanakan kegiatan yang mendukung 
program Kementerian Kesehatan. Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
yang dilakukan pada 4 wilayah layanan (Prov. Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat) dijabarkan 
dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  

Realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Makassar dari alokasi 
Rp.19.581.675.000,- adalah sebesar Rp.18.355.778.165,- (93.74%).  

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2017 didukung oleh 
potensi kekuatan yang dimiliki oleh BTKLPP Kelas I Makassar, antara 
lain: dengan terakreditasinya laboratorium dengan ISO 17025 tahun 
2008 untuk laboratorium pengujian oleh Komite Akreditasi Nasional 
(KAN). Capaian keberhasilan tesebut adalah jumlah signal SKD dan 
KLB/ Bencana/ Wabah dan Kondisi Matra lain 250%, Jumlah 
kegiatan kajian surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan 
penyehatan lingkungan berbasis laboratorium 122%, jumlah 
advokasi/ jejaring kemitraan surveilans factor risiko penyakit/ 
penyehatan lingkungan/ penguatan laboratorium 378%, Jumlah 
hasil uji laboratorium 257%, Jumlah model atau teknologi tepat 
guna bidang PP dan PL yang dihasilkan 100%, Jumlah SDM terlatih 
Bidang PP dan PL 155%, dan jumlah dokumen manajemen dan tugas 
teknis lainnya 137%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk sehat bagi setiap orang agar 
derajat kesehatan masyarakat yang setingginya dapat terwujud merupakan 

kehendak dari seluruh rakyat. Keberhasilan pembangunan kesehatan 
sangat menentukan bukan hanya membuat rakyat sehat tetapi juga 
menunjang peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk. Untuk 
mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan 
kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas instansi 
Pemerintah dalam hal ini satuan kerja terhadap capaian program yang 
dituangkan dalam indikator kinerja dalam satu tahun dan dilakukan analisis 
terhadap capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja dalam 
setahun, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, 
membandingkan realisasi kinerja jangka menengah (periode lima 
tahunan).  

 
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga RPJMN 2015-2019 dan 

BTKLPP Kelas I Makassar berperan dalam Pembangunan Kesehatan yang 
dijabarkan dalam Rencana strategis Kementerian Kesehatan. Sesuai 
dengan Renstra Kemenkes 2015-2019, maka setiap satker termasuk 
BTKLPP telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun sebagai 



5 

penjabaran dari Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program PP dan PL 
2015-2019. 

Sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No. 
17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengarahkan bahwa 

penyusunan program dan kegiatan tahunan dilakukan dengan pendekatan 
berbasis kinerja. Instansi pemerintah wajib mendefinisikan seluruh 
sasaran strategis, kebijakan program, dan kegiatan yang akan 
diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan, yang kemudian 
diformulasikan dalam lembar rencana kinerja yang mencantumkan 
angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada 
pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

BTKLPP Kelas I Makassar merupakan UPT Kementerian Kesehatan 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan  PL)yang 
berdasarkan  Permenkes  No.64  tahun  2015  tentang  Organisasi  dan 
Tata  Kerja Kementerian Kesehatan berubah nama menjadi Direktorat 
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sehubungan 
dengan kebijakan tersebut, maka setiap tahun wajib menyampaikan 
laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban 
dan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja (satker). 

B. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja BTKLPP Kelas I 

Makassar Tahun 2017 adalah: 
1) Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat (Dirjen P2P) sesuai perjanjian kinerja yang disepakati.

2) Sebagai   upaya   perbaikan   berkesinambungan   bagi   satker
BTKLPP   Kelas I Makassar dalam meningkatkan kinerjanya.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi 
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 

(BTKLPP) Kelas I Makassar, dalam pelaksanaan program-program didasarkan 
atas landasan hukum, sebagai berikut : 

1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 
2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 266/MENKES/SK/III/2004, tentang 
Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dibidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/VI/2011, 
tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang 
Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. 

Berdasarkan landasan hukum tersebut BTKLPP Kelas I Makassar 
sebagai UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit (P2P) dan dipimpin oleh seorang kepala, memiliki tugas dan fungsi, 
yakni : 

Tugas : melaksanakan surveilens epidemiologi, kajian dan  penapisan  
teknologi,  laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan 
pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan 
dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian 

penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. 

BTKLPP Kelas I Makassar mempunyai fungsi : 
 

1) Pelaksanaan surveilans epidemiologi, 
2) Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL), 
3) Pelaksanaan laboratorium rujukan, 
4) Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna, 
5) Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi, 
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6) Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan 
penanggulangan KLB/wabah dan bencana, 

7) Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular, 
8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, 
9) Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan 

penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra, 
10) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP. 
 
 

D. Organisasi 
 
Struktur organisasi BTKLPP Kelas I Makassar terdiri dari : 
1. Sub Bagian Tata Usaha 
2. Seksi Surveilans Epidemiologi 
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium 
4. Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 
5. Instalasi 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Instalasi: 
Sesuai dengan Surat Dirjen PP dan PL No. OT.01.01/D.1/1.2/322/2015 

tanggal 25 Maret 2015 tentang Persetujuan Instalasi, maka instalasi yang ada 
di BTKLPP Kelas I Makassar terdiri dari : 

1. Pelayanan Teknik , Teknologi Informasi, 
2. Laboratorium Fisika, Kimia Air, Padat, B3 dan Media Reagensia, 
3. Laboratorium Fisika, Kimia, Gas dan Radiasi, 

4. Laboratorium Biologi, Biomarker dan Klinis,  
5. Laboratorium Pengendali Mutu Pengujian dan Kalibrasi, PTTG, Sarana 

dan Prasarana 
6. Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Penyakit Menular Unggulan 

Kusta. 
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Gambar1. Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan No: 2349/MENKES/PER/XI/2011 Tanggal 22 November 2011 

 

 
 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
2349/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan TataKerja Unit 
Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 
Penyakit, BTKLPP Kelas I Makassar melayani 4  (empat) Propinsi yang 
meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi Barat. 

 
E. Issue Strategis 

BTKLPP Kelas I Makassar dalam melaksanakan fungsi surveilans 
faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium, 
memiliki sarana prasarana Laboratorium Pengujianyang te lah 
terakred i tas i  dengan nomor Akreditasi: LP-530-IDN berdasarkan SNI 
ISO/IEC 17025: 2008 dengan parameter terakreditasi sebanyak 67 
parameter pada empat matriks sampel. Permasalahan utama (isu strategis) 
yang dihadapi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit sampai saat ini 
antara lain : 
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1) Penyakit Menular  
Dalam rangka menunjang program nasional, BTKLPP Kelas I 

Makassar melakukan berbagai kegiatan terkait pengendalian penyakit 
menular baik yang berpotensi KLB ataupun tidak. Adapun kegiatan yang 
dilakukan antara lain terkait program TB.Dalam menunjang eliminasi TB, 
BTKLPP Kelas I Makassar melakukan Kajian Faktor Risiko TB pada Pondok 
Pesantren di Kab. Gowa dan Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi 
Selatan.Kegiatan ini dipilih mengingat sekitar 75% pasien TB adalah 
kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 tahun) 
sehingga anak usia sekolah memiliki risiko tertular TB terutama sekolah 
asrama, termasuk di dalamnya pondok pesantren. Dalam pemilihan lokasi 
Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pilihan dikarenakan masih tingginya 
angka prevalensi TB dimana berdasarkan Riskesdas Tahun 2010 
menunjukkan Jumlah TB Paru Klinis sebanyak 38.136 orang dengan BTA 
positif sebesar 5.219 orang dan prevalensi TB Paru 0,24 %.Di lain sisi, 
berdasrkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kab. Gowa dan Pangkep merupakan Kabupaten dengan kasus prevalensi 
TB tinggi terlebih dengan ditemukannya beberapa kasus di lingkungan 
Pondok Pesantren. 

Penyakit menular lain yang tidak luput dari kegiatan BTKLPP Kelas I 
Makassar adalah DBD, Malaria, Pneumonia, Tifoid dan Antraks. 

Dalam rangka pengendalian penyakit DBD dilaksanakan Pemetaan 
Serotipe Dengue di Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
pertimbangan Insiden  Rate (IR) DBD di Provinsi Kabupaten Pangkep pada 
tahun 2014 sebesar 70/100.000 penduduk, pada tahun 2015 IR DBD 
sebsar 108/100.000 dan pada tahun 2016 IR DBD sebesar 263/100.000 
penduduk pada tahun 2016. Untuk kegiatan terkait pengendalian malaria, 
selain dilakukan kajian faktor risiko malaria di daerah dengan API tinggi, 
dilakukan juga berbagi kegiatan terkait vektor malaria antara lain 
pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria, survei KAP dan uji 
efektifitas kelambu. 
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Guna menghadapi kemungkinan KLB antraks dilaksanakan juga 
peningkatan kapasitas surveilans dan laboratorium. 

 
2) Penyakit Tidak Menular 

BTKLPP Kelas I Makassar melakukan dukungan juga dalam 
pengendalian penyakit tidak menular.Dalam kegiatan ini BTKLPP Kelas I 
Makassar melakukan kegiatan Surveilans Penerapan KTR pada sekolah-
sekolah di beberapa wilayah layanan yang telah memiliki Perda KTR 
antara lain Kabupaten Bone Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Buol Prov. 
Sulawesi Tengah. Disamping itu dilaksanakan juga Kajian Peran Serta 
Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Posbindu PTM  dan Kajian FR PTM 
pada usia produktif. Hal ini  dilaksanakan mengingat berdasarkan Global 
status report on NCD World Health Organization (WHO) tahun 2010 
melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di dunia 
adalah karena PTM dimana 8,3% adalah usia remaja. Sementara FR PTM 
karena rokok semakin meningkat dengan peningkatan, yaitu prevalensi 
merokok usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 34,2% sedangkan 
prevalensi merokok remaja umur 15-19 tahun adalah 18,8%. 
 

3) Penyakit Terabaikan 
Beberapa penyakit terabaikan ditemukan endemis di wilayah 

layanan BTKLPP Kelas I Makassar antara lain Schistosomiasis, Taeniasis, 
Kusta, Frambusia dan Filariasis. 

Menurut data tahun 2015, ditemukan 17.202 kasus kusta baru dan 
masih melaporkan sekitar 20.000 kasus terdaftar pada akhir 2015. 
Diantara kasus baru tersebut sekitar 85% merupakan kusta tipe Multi 
Basiler, 11,22 % merupakan  kasus anak. 12,1% dari kasus baru sudah 
dalam keadaan cacat tingkat 1 dan 9,81%  dalam keadaan cacat tingkat 
2. Di sisi lain, peta jalan memiliki target eliminasi pada tahun 2019.Untuk 
itu dilaksanakan sosialisasi dan deteksi dini kusta pada masyarakat di 
daerah dengan endemisitas tinggi terutama dengan proporsi cacat 
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tingkat 2 diatas 10% termasuk di dalamnya Kota Makassar Prov. 
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sulawesi 
Tenggara. Disamping itu, BTKLPP Kelas I Makassar mendukung program 
nasional eliminasi kusta dalam peningkatan kapasitas pengelola program 
kusta baik di tingkat Puskesmas, Kabupaten ataupun Provinsi baik 
sebagai fasilitator ataupun kepanitiaan. 

Selain kusta, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah 
kasus Frambusia terbanyak di Asia Tenggara. Meskipun angka 
prevalensinya sudah sangat rendah, namun data frambusia tahun 2015 
masih ditemukan 3.903 kasus dan salah satu daerah endemisnya adalah 
Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah. Di Kab. Parigi Moutong telah 
dilakukan POPM Frmabusia pada daerah endemisnya, namun pad 
surveilans pasca POPM masih ditemukan adanya kasus positif, sehingga 
diperlukan survei keberhasilan POPM. 

Untuk kegiatan filariasis, BTKLPP Kelas I Makassar bekerjasama 
dengan Subdit Filariasis dan Kecacingan dalam pelaksanaan TAS dan Pre 
TAS. 

Secara umum permasalahan/tantangan yang dihadapi organisasi 
BTKLPP Kelas I Makassar hingga tahun 2017 adalah: 

1. Adanya perubahan SOTK kementerian kesehatan yang berdampak pada 
perubahan indikator di unit utama, sehingga tidak ada rujukan indicator 
yang sesuai dengan SOTK yang masih berlaku di BTKLPP Kelas I 

Makassar contohnya kegiatan penyehatan lingkungan. 

2. Belum optimalnya kualitas sumber daya baik peralatan dan SDM untuk 
pemeriksaan beberapa penyakit tertentu seperti penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain Campak, Rubella dan 
Polio. Selain itu, permasalahan pemeriksaan sampel terjadi juga pada 
penyakit Antraks, Leptospirosis, dan Hepatitis termasuk dalam 
konfirmasi Vektor Malaria. 

3. Kurangnya kapasitas SDM baik kuantitas dan kualitas dalam verifikasi 
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rumor dan penyelidikan epidemiologi penyakit berpotensi KLB. 

4. Adanya penghematan anggaran khususnya untuk melaksanakan 
diseminasi informasi terintegrasi terhadap hasil kajian/pengujian dan 
pengembangan model /TTG hanya dapat dilakukan untuk wilayah 
sehingga sehingga tindak lanjut desiminasi  informasi hasil kegiatan 

oleh daerah tidak diketahui, dan surat diseminasi informasi yang 
disampaikan ke daerah jarang mendapat feedback. 
Strategi yang yang dilakukan BTKLPP Kelas I Makassar untuk menghadapi 

permasalahan/tantangan program dan organisasi adalah : 
1. Melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak 

menular berbasis laboratorium, 

2. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan 
bencana di wilayah layanan, 

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

4. Penguatan kapasitas laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan 

lingkungan dan kesehatan matra, 

5. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna, 
6. Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan baik fisik, kimia 

maupun biologi, 

7. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian 
penyakit dan kesehatan lingkungan, 

8. Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional teknis dan fungsional 
umum, 

9. Memperkuat manajemen logistic, 
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program. 

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 
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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. 

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) 
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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 Kementerian Kesehatan RI 
yang berada di daerah, dengan wilayah layanan empat (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” 
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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 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 Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ 

Penyehatan Lingkungan/ Penguatan Laboratorium, 
3. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Berbasis Laboratorium, 
4. Jumlah Pengujian Laboratorium, 
5. Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan, 
6. Jumlah SDM terlatih bidang P2P, 
7. Jumlah dokumen Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dihasilkan. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 



16 

 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
 

A. Perencanaan Kinerja 
Rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja 

tahunan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 
(BTKLPP) Kelas I Makassar berupa besaran target sasaran/indikator yang ingin 
dicapai pada tahun 2017. Sasaran Program P2P dalam Rencana Aksi 
Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar sebagai implementasi dari Indikator 
Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal P2P serta 
Rencana Aksi Program P2P adalah meningkatkan surveilans atau kajian 
faktor risiko penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium di 
wilayah layanan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Jumlah Signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah dan Kondisi Matra 

Lainnya. 
Defenisi Operasional: jumlah signal SKD dan KLB, bencana, Wabah dan 
kondisi matra lainnya yang direspon yang dilaporkan dibagi jumlah 
kejadian dikali 100% dalam setahun. 

Target capaian tahun 2017 adalah 4 laporan. 
 
Pokok – pokok kegiatan yang dilakukan antara lain: 

a) Mengembangkan kemampuan respon cepat terhadap KLB dengan 
konfirmasi laboratorium, 

b) Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, 
c) Melaksanakan   respon   cepat   dan   investigasi risiko   

kesehatan   terhadap   pencemaran lingkungan dari laporan baik 
instansi maupun masyarakat, 

d) Menguatkan komunikasi efektif, jejaring dan kemitraan dengan 
lintas program, lintas sektor, akademisi dan organisasi profesi 
bidang kesehatan lingkungan. 
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2. Jumlah kegiatan Surveilans/ Kajian Faktor Risiko Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan berbasis Laboratorium. 
Defenisi Operasional: Jumlah hasil kegiatan surveilans atau kajian 
faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik analisis dampak 
kesehatan lingkungan, surveilans epidemiologi, kajian pengembangan 
pengujian dan kendali mutu laboratorium dalam 1 tahun.   
Target capaian pada tahun 2017 adalah 72 laporan. 

Pokok – pokok kegiatan antara lain: 
a) Melaksanakan surveilans kesehatan pada situasi khusus. 
b) Melakukan penyelidikan epidemiologi 
c) Melaksakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota untuk mendiskusikan dan identifikasi 

masalah kesehatan/penyakit di wilayah masing-masing. 
d) Melaksanakan kajian factor risiko Malaria, Arbovirosis, Penyakit 

Zoonosis, Filariasis dan Kecacingan, Tular vector dan Pembawa 
penyakit.  

e) Melaksanakan kajian penyakit TB, Kusta, Tipoid, dan ISPA.  
f) Melaksanakan kajian FR PTM dan Penyakit Paru Kronik. 

g) Melaksanakan kajian/surveilans faktor risiko lingkungan fisik, 

kimia dan biologi pada media air, tanah, maupun udara yang 
diperkirakan berisiko menimbulkan dampak ataupun gangguan 
kesehatan masyarakat; 

 
3. Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko 

Penyakit dan Penyehatan Lingkuangan/ Penguatan 
Laboratorium. 
 
Definisi Operasional: Jumlah diseminasi informasi/ advokasi hasil 
surveilans/kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan/situasi 
khusus (KLB, Bencana/ Pencamaran) berbasis laboratorium, pengujian 
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maupun TTG yang dikembangkan yang dilakukan di wilayah layanan 
dalam waktu 1 tahun. 

Target capaian tahun 2017 adalah 28 kegiatan 

 

Pokok –pokok Kegiatan antara lain: 

a) Melakukan advokasi dan sosialisasi kegiatan surveilans. 

b) Pertemuan koordinasi jejaring surveilans dalam pelaksanaan 
kewaspadaan dini dan respon di tiap Propinsi wilayah kerja. 

4. Jumlah Pengujian L a b o r a t o r i u m  
Definisi operasional: Jumlah hasil uji laboratorium dalam rangka 
pengendalian faktor risiko lingkungan dan faktor risiko penyakit 
berpotensi wabah, penyakit menular, penyakit tidak menular dalam kurun 
waktu 1 tahun. 

Target capaian tahun 2017 adalah 4.001 hasil uji.  

Pokok –pokok kegiatan antara lain: 
a) Melaksanakan pemeriksaan sampel di laboratorium. 
b) Melaksanakan kendali mutu di laboratorium. 
c) Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025 2008. 
d) Pengembangan pemeriksaan laboratorium. 
e) Menyiapkan jenis media dan regensia dan pendukung laboratorium 

untuk mitra kerja (konsumen) dan kebutuhan kajian. 
f) Menyediakan peralatan esensial yang dibutuhkan untuk menunjang 

tugas pokok dan fungsi. 
g) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan 

di laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar. 
5. Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang P2P yang 

dihasilkan 
Definisi Operasional: Jumlah model dan atau teknologi tepat guna 
bidang P2P yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun. 

Target capaian tahun 2017 adalah 4 (empat) unit Pokok-pokok kegiatan 
antara lain: 
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a) Membuat design/model teknologi tepat guna (TTG) yang 
berorientasi pada pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 

b) Menerapkan, mengembangkan model teknologi maupun metodologi 
bidang kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, 

c) Melakukan uji coba terhadap teknologi yang diterapkan, 
d) Melakukan evaluasi hasil penerapan teknologi tepat guna, 
e) Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan bidang pengembangan 

teknologi. 
6. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih bidang P2P 

yang dihasilkan 
Definisi operasional: Jumlah SDM terlatih baik internal maupun eksternal 
yang mengikuti pendidikan/ pelatihan/ magang dalam waktu 1 tahun. 
Target capaian tahun 2017 adalah 54. 
Pokok-pokok kegiatan antara lain: 
a) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang kegiatan surveilans 

epidemiologi; 
b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/magang kegiatan analisis 

dan dampak kesehatan lingkungan; 
c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/ magang kegiatan 

pengembangan teknologi dan laboratorium,  
d) Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan/ magang kegiatan 

penunjang manajemen. 
 

7. Jumlah Dokumen Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang 
dihasilkan. 
Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Manajemen yang dihasilkan dalam 
waktu 1 tahun 

Target tahun 2017 adalah 30 dokumen  

Pokok-pokok kegiatan antara lain: 
a) Penyusunan Perencanaan Anggaran Program 
b) Pengelolaan Data dan Informasi 
c) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang sesuai dengan peraturan. 
d) Pengelolaan Kepegawaian dan Umum 
e) Melaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
 
Capaian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar disusun berdasarkan data 

kinerja Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Data 
dimaksud diuraikan dalam pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran 
pencapaian sasaran selama 1(satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2017.  

Capaian Kinerja Kegiatan diperoleh melalui perhitungan persentase 
pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kinerja, baik 
input maupun output, yaitu membandingkan antara target dan realisasi 

kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, 
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 
jangka menengah, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau 
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 
dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis 
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian kinerja. 

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 
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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 

 
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. 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
Target  : 4 laporan kejadian 
Realisasi : 10 laporan kejadian 
% Capaian : 10/4 x 100% = 250% 
Realisasi yang dicapai adalah:  
1) KLB Diare di Kab Polman Prov. Sulawesi Barat 
2) KLB Hepatitis di Kab Gowa Prov. Sulawesi Selatan 
3) Kewaspadaan Dini Penyakit DBD di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah 
4) Kewaspadaan Dini Penyakit Campak di Kab Mamuju Prov. Sulawesi 

Barat. 

5) Kewaspadaan Dini Penyakit Campak di Kab Muna Prov. Sulawesi 
Tenggara. 
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6) Kewaspadaan Dini Penyakit Campak di Kab Bone Prov. Sulawesi 
Selatan. 

7) SKD KLB dalam rangka arus mudik lebaran di terminal darat 
Malengkeri Kota Makassar. 

8) SKD KLB dalam rangka arus mudik lebaran di terminal darat Daya 
Kota Makassar. 

9) SKD KLB dalam rangka arus mudik Natal dan Tahun Baru di Kab 
Barru Prov. Sulawesi Selatan. 

10) SKD KLB dalam rangka Surveilans Kesehatan Haji Embarkasi 
Makassar. 
 

b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 
dengan tahun sebelumnya. 

Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 4 laporan kejadian dengan 
realisasi sebanyak 10 laporan kejadian dan hasil capaian kinerja 250%. 
Adapun pada tahun 2016, realisasi yang dihasilkan sebanyak 17 respon 
signal dari 15 signal yang ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 adalah 
113%.  
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi penurunan, hal ini 
disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi/ pemblokiran anggaran.  
 

 
Grafik 1. Perbandingan Target dan Capaian indikator  

Jumlah Signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah dan Kondisi Matra lainnya  
tahun 2016 dan 2017 
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c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah.  
Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari 
tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 69 kejadian/lokasi.  
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah realisasi 
kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 52 
kejadian/lokasi. 
Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah 69 maka 
sudah tercapai 52/69 x 100% =75,36% 
 

 
Grafik 2. Perbandingan Target dan Capaian indikator  

Jumlah Signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah dan Kondisi Matra lainnya  
tahun 2015 - 2019 

 
 

d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan.  
 

Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena 
tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. 
Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan 
kinerja antara lain:  
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1) Kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi (SKDR), 
sehingga informasi dugaan bencana/pencemaran dapat direspon 
secara cepat dan tepat.  

2) Meningkatnya jejaring dan kerjasama dengan wilayah layanan. 
3) Dukungan logistic (buffer stock) yang memadai. 

 
Masalah yang dihadapi   
Faktor Internal 

1) Belum tersedianya format Rapid Health Assesment RHA untuk 
penyakit. 

2) Jumlah SDM yang belum terlatih yang sagat minim dan peralatan 
yang belum optimal dalam penggunaannya. 

3) Belum tersedianya alat pemeriksaan virus. 
4) Belum terbentuknya Tim Gerak Cepat (TGC) 

 
Faktor Eksternal  

1) Adanya perubahan SOTK kementerian kesehatan yang berdampak 
pada perubahan indikator di unit utama, sehingga tidak ada 
rujukan indikator yang sesuai dengan SOTK yang masih berlaku di 
BTKLPP Kelas I Makassar contohnya kegiatan penyehatan 
lingkungan. 

 
Alternatif solusi yang dilakukan 

1) Membuat format Rapid Health Assesment (RHA) untuk penyakit. 
2) Meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan penanganana 

KLB/Wabah dan bencana.  
3) Menganggarkan anggaran pengadaan alat pemeriksaan Virologi 

pada tahun berikutnya. 
4) Mengikuti pelatihan Tim Gerak Cepat.  
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e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
1) Penggunaan kertas bekas untuk kuisioner dalam rangka Penyelidikan 

Epidemiologi (PE) KLB, dan sterilisasi alat di Laboratorium 
Mikrobiologi. 

2) Dalam hal pemeriksaan sampel KLB, menggunakan alat dan bahan 
yang tersedia di laboratorium tanpa harus menunggu pengadaan alat 
bahan KLB. 

3) Pelaksanaan surveilans Haji tetap dilaksanakan meskipun tidak 
tersedianya dana dalam DIPA. 
 

f) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 
pencapaian kinerja. 

Pencapaian lebih dari target, dikarenakan: 
1) Kerjasama tim yang solid. 
2) Adanya peningkatan jejaring dan kerjasama dengan wilayah 

layanan. 
3) Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). 
4) Adanya integrasi dari Pusat (Direktorat Surveilans Karantina dan 

Kesehatan) dalam pertemuan dan pelatihan terkait penyakit KLB. 
 

g) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  
Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini sebesar 
Rp.101.845.640,-  (85.24%) dari alokasi pagu Rp.119.470.000,- 

 
Indikator 2. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berbasis Laboratorium 
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Target  : 72 kegiatan  
Realisasi : 124 kegiatan 
% Capaian : 124/72 x 100% = 122% 
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Realisasi yang dicapai adalah:  
1) Kajian FR Malaria di Kabupaten Mamasa Prov. Sulawesi Barat (4 

kajian). 
2) Kajian FR Malaria di Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah (2 kajian). 
3) Evaluasi efektifitas kelambu berinsektisida terhadap vektor malaria di 

Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah (1 kajian). 
4) Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab, Bulukumba 

Prov. Sulawesi Selatan (1 kajian). 
5) Survei KAP Penggunaan kelambu di Kab, Donggala Prov. Sulawesi 

Tengah (3 kajian). 
6) Pemeriksaan serotipe virus dengue di Kab, Pangkep Prov. Sulawesi 

Selatan (4 kajian). 
7) Monitoring resistensi insektisida dan larvasida di Kab. Gowa Prov. 

Sulawesi Selatan (2 kajian). 
8) Survei perilaku vektor di Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara (2 

kajian). 
9) Konvirmasi vektor DBD di Kab.Wajo Prov. Sulawesi Selatan. 
10) Kajian FR TB Paru pada Pondok Pesantren di Kab.Gowa Prov.Sulawesi 

Selatan (4 kajian). 
11) Kajian FR TB Paru pada Pondok Pesantren di Kab.Pangkep 

Prov.Sulawesi Selatan (3 kajian). 
12) Survei keberhasilan POPM didaerah endemis frambusia di kabupaten 

parigi moutong prov. Sulawesi Tengah (4 kajian). 
13) Deteksi dini karier tifoid pada penjamah makanan di kabupaten gowa 

prov. Sulawesi selatan  
14) Deteksi dini karier tifoid pada penjamah makanan di kabupaten maros 

prov. Sulawesi selatan (3 kajian) 
15) Deteksi dini karier tifoid pada penjamah makanan di kota Palu prov. 

Sulawesi Tengah (4 kajian). 
16) Deteksi dini karier tifoid pada penjamah makanan di kota Kendari prov. 

Sulawesi Tenggara (3 kajian). 
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17) Kajian analisis pengaruh kepadatan hunian terhadap kejadian ISPA di 
kota pare Prov. Sulawesi Selatan (3 kajian). 

18) Kajian peran serta masyarakat terhadap Pemanfaatan Posbindu PTM di  
kabupaten mamuju Prov. Sulawesi Barat (4 kajian). 

19) Kajian Peran serta Staf BTKLPP Kelas I Makassar dalam pelaksanaan 
Posbindu di BTKLPP Kelas I Makassar 

20) Kajian Faktor Risiko PTM pada usia produktif di Wakatobi Prov. 
Sulawesi Tenggara (2 kajian). 

21) Analisi Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kab. Barru Prov Sulawesi Selatan 
(6 kajian) 

22) Analisi Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kab. Enrekang Prov Sulawesi 
Selatan (3 kajian) 

23) Kajian Kualitas Minum Is Ulang (AMIU) Kab. Majene Prov Sulawesi 
Barat (3 kajian) 

24) Kajian Kualitas Minum Isi Ulang (AMIU) Luwu Banggai Prov Sulawesi 
Tengah (3 Kajian) 

25) Kajian Kualitas Air di wilayah berpotensi KLB Kab Kolaka Prop. Sulawesi 
Tenggara (3 Kajian) 

26) Kajian FR Kesehatan terhadap penyakit berpotensi KLB berbasis 
laboratorium di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan (3 Kajian)  

27) Kajian FR Kesehatan terhadap penyakit berpotensi KLB berbasis 
laboratorium di Kab Gowa Prov Sulawesi Selatan (4 Kajian) 

28) Kajian FR Kesehatan terhadap penyakit berpotensi KLB berbasis 
laboratorium di Kab Maros Prov Sulawesi Selatan (3 Kajian) 

29) Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Tangga terhadap Kualitas Air Bersih 
di Kab Bone Prov. Sulawesi Selatan (3 Kajian) 

30) Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Tangga terhadap Kualitas Air Bersih 
Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan (3 Kajian) 

31) Kajian Pengelolaan Limbah Rumah Tangga terhadap Kualitas Air Bersih 
Kab Luwu Prov. Sulawesi Selatan (2 Kajian). 
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b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 
dengan tahun sebelumnya. 
 

Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 72 kegiatan dengan 
realisasi sebanyak 124 Kegiatan dan hasil capaian kinerja 172%. Adapun 
pada tahun 2016, realisasi yang dihasilkan sebanyak 102 kajian dari 96 
kajian yag ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 adalah 107%. Jika 
dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi kenaikan, hal ini disebabkan 
karena : 
1) Kerjasama TIM surveilans, analisis factor risiko dan laboratorium 
2) Selain itu koordinasi yang baik dengan pihak daerah kajian yang 

memberikan fasilitas dalam melaksanaan kegiatan. 
 

 
Grafik 3. Perbandingan Target dan Capaian indikator  

Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ Penyehatan 
Lingkungan/ Penguatan Laboratorium tahun 2016 dan 2017 

 
c) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun sebelumnya Target jangka menengah 
 
Capaian Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan 

target dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 432 
kegiatan/kajian.  
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Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah realisasi 
kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 444 
kegiatan/kajian. 
Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah 432 
kegiatan/kajian maka sudah tercapai 448/432x 100% = 102% 
 

 
Grafik 4. Perbandingan Target dan Capaian indikator 

Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ 
Penyehatan Lingkungan/ Penguatan Laboratorium tahun 2015 - 2019 

 
d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan.  
 
Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim 
dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. 
Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan 
kinerja antara lain:  

1) Meningkatnya kapasitas SDM dan peralatan penunjang 
kegiatan/kajian. 

2) Meningkatnya jejaring surveilans/ penyehatan lingkungan berbasis 
laboratorium dengan wilayah layanan. 

3) Meningkatnya kerjasama dengan laboratorium rujukan lainnya.  
Masalah yang dihadapi (Faktor Internal) 
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1) Jumlah SDM yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan/ 
kajian.  

2) Belum dibentuk forum dalam rangka transfer ilmu baik pelatihan 
ataupun pertemuan lainnya.  

3) Akses Informasi dalam hal acces internet yang masih terbatas. 
4) Lambatnya diterbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) sehingga 

mempengaruhi lambatnya analisis data kajian. 
Alternatif solusi yang dilakukan 

1) Mengoptimalkan SDM yang tersedia. 
2) Melakukan browsing pengetauan melalui fasilitas internet. 
3) Memanfaatkan perangkat lainnya/modem mobile. 
4) Melakukan koordinasi internal. 

 
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

1) Penggunaan kertas bekas untuk kuisioner dalam rangka 
kegiatan/kajian. 

2) Dalam hal pemeriksaan sampel kajian, menggunakan alat dan 
bahan yang tersedia di laboratorium tanpa harus menunggu 
pengadaan alat bahan kajian. 

3) Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, 
dilakukan revisi penghematan perjadin dengan mengurangi 
volume petugas dan lama kegiatan. 
 

f) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 
pencapaian kinerja. 
1) Surveilans Filariasis dengan dilibatkannya beberapa petugas 

BTKLPP Kelas I Makassar dalam pelatihan supervisor TAS dan 
Pembacaan mikroskopis Filaria, sehingga dapat melaksanakan 
survey filariasis baik pemetaa, preTAS dan TAS di wilayah 

layanan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh 
WHO dan diperbantukan oleh subdit Filariasis untuk pembacaan 
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hasil PreTAS untuk  mendukung tercapainya program Eliminasi 
Pengendalian Filariasis. 

2) Prevalensi Merokok pada penduduk ≤18 tahun dari 7,2% pada tahun 
2013 menjadi 5,4% pada tahun 2019, BTKLPP Kelas I Makassar 
turut serta dalam surveilans kawasan tanpa rokok di 
beberapa Kabupaten/Kota di wilayah layanan sesuai dengan 
pedoman yang dibuat oleh Direktorat PPTM dalam 
memfokuskan pada pemantauan di instansi pendidikan dan juga 
memberikan pengetahuan dan praktek (transfer ilmu) kepada 
Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pemantauan kepatuhan 
Perda KTR di wilayahnya. 

3) Dalam menunjang eliminasi kusta dan frambusia, BTKLPP Kelas I 
Makassar terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan penanggung 
jawab kusta dan frambusia kab/kota dan propinsi seluruh 
Indonesia baik sebagai panitia ataupun fasilitator, dan dalam 
kegiatan advokasi sosialisasi dan pelaksanaan Intensifikasi case 
finding kusta dan frambusia sebagai narasumber baik di wilayah 
layanan ataupu di luar wilayah layanan, selain itu BTKLPP Kelas I 
Makassar juga diberikan tanggungjawab sebagai Narasumber 
baik dalam pertemuan ataupun pelatihan. 

4) Untuk mencapai 300 kab/kota di tahun 2019 dari 212 di tahun 
2013 yang eliminasi Malaria, BTKLPP Kelas I Makassar melakukan 
Kajian FR Malaria di daerah yang masih terdapat penderita 
Malaria (indigenous) dalam wilayah layanan (Kab Mamasa Prov 
Sulbar dan Kab Poso Prov. Sulteng). Selain itu juga dilakukan 
Survey KAP Kelambu ber-insectisida di Kab Donggala Propinsi 
Sulawesi Tengah untuk mengetahui penggunaan kelambu yang 
baik dan benar di masyarakat. 

5) Kegiatan Uji Resistensi Kelambu ber-insectisida di daerah yang 
terpilih menggunakan kelambu   

6) Adanya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang 
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Kesehatan Lingkungan memudahkan pelaksanaan kegiatan 
kesehatan lingkungan yang melibatkan pemangku kepentingan 
berupa kajian FR Penyakit yang berpotensi KLB berbasis 
lingkungan pada 8 kabupaten wilayah layanan (Kab.barru, 
Enrekang, Pinrang, Gowa, Maros, Bone, Luwu, Takalar Prov 
Sulawesi selatan, Kab Majene prov. Sulbar, Kab. Luwu Banggai 
Propinsi Sulawesi Tengah dan Kab Kolaka Propinsi Sulawesi 
Tenggara). 
 

7) Masuknya Kesehatan Lingkungan sebagai upaya kesehatan 
masyarakat esensial di puskesmas (sesuai Permenkes No 75 
Tahun 2014 tentang Puskesmas) memudahkan kerjasama dengan 
puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan BTKLPP Kelas I 
Makassar. 
 

g) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  

 
Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini 

sebesar Rp.1.501.049.745,- (93.32%) dari alokasi pagu 
Rp.1.608.429.000,- 

 
Indikator 3. Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor 
Risiko Penyakit/ Penyehatan Lingkungan/ Penguatan Laboratorium. 
 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
Target  : 28 kegiatan  
Realisasi : 106 Kegiatan 
% Capaian : 106/28 x 100% = 378% 

Realisasi yang dicapai adalah :  
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1) Pertemuan Koordinasi Kajian FR Malaria di Kabupaten Mamasa 
Prov. Sulawesi Barat. 

2) Advokasi dan sosialisasi Kajian FR Malaria di Kabupaten Mamasa 
Prov. Sulawesi Barat 

3) Pertemuan Koordinasi Kajian FR Malaria di Kabupaten Poso Prov. 
Sulawesi Tengah 

4) Pertemuan Koordinasi Evaluasi efektifitas kelambu berinsektisida 
terhadap vektor malaria di Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah 

5) Pertemuaan Koordinasi Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah 
malaria di Kab, Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan 

6) Pertemuan Koordinasi Survei KAP Penggunaan kelambu di  
7) Pertemuan Koordinasi Pemeriksaan serotipe virus dengue di Kab, 

Pangkep Prov. Sulawesi Selatan. 
8) Pertemuan Koordinasi Monitoring resistensi insektisida dan larvasida 

di Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan 
9) Pertemuan Koordinasi Survei perilaku vektor di Kab. Wakatobi Prov. 

Sulawesi Tenggara 
10) Pertemuan Koordinasi Konfirmasi vektor DBD di Kab.Wajo Prov. 

Sulawesi Selatan 
11) Pertemuan Koordinasi Kajian FR TB Paru pada Pondok Pesantren di 

Kab.Gowa Prov.Sulawesi Selatan 
12) Pertemuan Koordinasi Kajian FR TB Paru pada Pondok Pesantren di 

Kab.Pangkep Prov.Sulawesi Selatan 
13) Pertemuan Koordinasi Survei keberhasilan POPM didaerah endemis 

frambusia di kabupaten parigi moutong prov. Sulawesi Tengah 
14) Pertemuan Koordinasi Deteksi dini karier tifoid pada penjamah 

makanan di kabupaten gowa prov. Sulawesi selatan 
15) Sosialisasi dan Advokasi Hasil Kajian Deteksi dini karier tifoid pada 

penjamah makanan di kabupaten Gowa prov. Sulawesi Selatan 
16) Pertemuan Koordinasi Deteksi dini karier tifoid pada penjamah 

makanan di kabupaten maros prov. Sulawesi selatan 
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17) Sosialisasi dan Advokasi Hasil Kajian Deteksi dini karier tifoid pada 
penjamah makanan di kabupaten maros prov. Sulawesi selatan 

18) Pertemuan Koordinasi Deteksi dini karier tifoid pada penjamah 
makanan di kota Palu prov. Sulawesi Tengah 

19) Sosialisasi dan Advokasi Hasil Kajian Deteksi dini karier tifoid pada 
penjamah makanan di kota Palu prov. Sulawesi Tengah 

20) Pertemuan Koordinasi Deteksi dini karier tifoid pada penjamah 
makanan di kota Kendari prov. Sulawesi Tenggara 

21) Pertemuan Koordinasi Kajian analisis pengaruh kepadatan hunian 
terhadap kejadian ISPA di kota pare-pare Prov. Sulawesi Selatan 

22) Sosialisasi Deteksi dini dan pencegahan penyakit kusta kepada 
masyarakat di kabupaten konawe selatan prov. Sulawesi tenggara 

23) Sosialisasi Deteksi dini dan pencegahan penyakit kusta kepada 
masyarakat di Kota Makassar 

24) Narasumber Teknologi tepat guna di BBPK makassar 
25) Pertemuan implementasi penerapan SPIP dan penyusunanan 

rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana satker 
dilingkungan ditjen P2P 

26) Supervisor kegiatan survei evaluasi penilaian penularan 
(Transmission Assessment Survey/TAS) di kab donggala 

27) Pembekalan enumerator KTR 
28) Pertemuan penyusunan NSPK pencegahan dan pengendalian 

arbovirosis (S3A) 
29) Workshop Rc Orientasi program malaria tingkat provinsi Sulawesi 

Selatan 
30) Pertemuan standarisasi dan tahapan produk analisis beban kerja 

(ABK) UPT dilingkungan ditjen P2P 
31) Workshop keterpaduan pengendalian vektor dan BPP di dinas 

kesehatan kab/kota se provinsi sulawesi selatan 
32) Sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun 

(PLB3) 
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33) Fasilitator dalam pelatihan pemegang  program P2P kusta dan 
frambusia bagi petuhas UPK 

34) Narasumber kapasitas SDM dalam dalam diagnosa dini dan 
tatalaksana zoonosis 

35) Pertemuan jejaring dan koordinasi BBTKLPP banjarbaru tahun 2017 
36) Pertemuan persiapan simulasi (table top exercise) penanggulangan 

penyakit infeksi emerging 
37) Fasilitasi review implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok 

(KTR) sulawesi tengah 
38) Pertemuan evaluasi program dan validasi data kohort nasional 

program P2P kusta tahun 2017 
39) Sosialisasi gerakan 1 rumah 1 jumantik tingkat provinsi Sulawesi 

Selatan 
40) Koordinasi dalam rangka peningkatan monitoring dan evaluasi 

program eliminasi filariasis 
41) Pertemuan petugas surveilans dan laboratorium 
42) Desiminasi informasi kualitas air minum (depot amiu) di kab barru 
43) Pertemuan pengelola program pencegahan dan pengendalian PIE 

regional timur 
44) Pertemuan koordinasi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan di 

wilayah 
45) Pertemuan penyusunan NSPK pencegahan dan pengendalian 

zoonosis 
46) Pertemuan sosialisasi juknis surveilans lingkungan 
47) Sosialisasi web sistem dan pemutakhiran data program pencegahan 

dan pengendalian penyakit 
48) Narasumber pada pelaksanaan kursus higiene sanitasi bagi pemilik 

depot air minum isi ulang (DAMIU) tingkat kabupaten luwu timur 
49) Narasumber kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 
50) Narasumber pertemuan validasi data program kusta 
51) Pertemuan pokja/komite ahli kusta dan frambusia 
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52) Advokasi dan sosialisasi intensifikasi penemuan kasus kusta dan 
frambusia melalui kampanye eliminasi kusta dan eradikasi 
frambusia 

53) Pertemuan preseptor magang prodi kesmas di UIN Alaudiin 
Makassar 

54) Sosialisasi perbaikan darurat prasaraana dan sarana vital 
55) Narasumber implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) 
56) Pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi 
57) Narasumber dalam kegiatan pengawasan kualitas air minum 

program pengembangan lingkungan sehat angkatan I 
58) Narasumber pada kegiatan teknologi tepat guna bidang kesehatan 

lingkungan di BBPK Makassar 
59) Pertemuan pest (Provincial epidemilogy surveilance team) 
60) Pertemuan sosialisasi pedoman teknis pengendalian vektor terpadu 
61) Advokasi dan sosialisasi kegiatan intensifikasi penemuan kasus 

kusta dan frambusia   
62) Survey penilaian penularan (transmission assessment survey/TAS) 

filariasis tahun 2017 di Parigi Mouton 
63) Survey evaluasi pasca POPM filariasis (transmission Assessment 

survey/TAS) di Polewali Mandar 
64) Pertemuan persiapan survai KAP kelambu berinsektisida 
65) Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran di 

makassar 
66) Pertemuan koordinasi dan evaluasi pengembangan surveilans 

berbasis laboratorium 
67) Narasumber pada pertemuan petugas pemantau jentik 
68) Pertemuan reorientasi eliminasi malaria regional tengah 

(gelombang I) di Kota Makassar 
69) Pertemuan koordinasi teknis penanggulangan KLB keracunan 

pangan di kota Makassar 
70) Intesifikasi kasus kusta dan frambusia di buton tengah 
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71) Intensifikasi kasus kusta dan frambusia di wakatobi 
72) Intensifikasi kasus kusta dan frambusia di papua 
73) Survey evaluasipravelensi mikrofilaria di buton 
74) Sosialisasi keterbukaan informasi publik di Pontianak 
75) Memberikan On the job training bagi tenaga medis dan paramedis 

perihal penegakkan diagnosisi dan tatalaksanan kusta tingkat 
kabupaten jeneponto 

76) Kegiatan dalam rangka investigasi dan penanggulangan KLB 
hepatitis A di kab gowa 

77) Pertemuan pencapaian indikator penilaian kinerja PNS dan 
penerapan sistem informasi kepagawaian 

78) Fasilitator pelatihan kusta bagi pengelola program 
79) Narasumber pelatihan nasional P2 kusta 
80) Pertemuan desiminasi informasi tata naskah dinas di lingkungan 

ditjen P2P 
81) Sosialisasi permenkes no 35 tahun 2017 tentang pelaporan LHKPN 

di lingkungan kemenkes 
82) Pertemuan desiminasi kebijakan standar biaya 
83) Pertemuan pest (Provincial epidemilogy surveilance team) di kantor 

Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan 
84) Kegiatan deteksi dini kanker serviks dan payudara serta 

pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular 
85) Sosialisasi RPP atas jenis tarif PNBP yang berlaku di BSN 
86) Narasumber pada kegiatan pertemuan pengenalan program kusta 

bagi lintas sektor di dinas  kesehatan kota makassar 
87) Narasumber acara pengenalan program kusta di dinas kesehatan 

Kota Makassar. 
88) Survey penilaian penularan filariasis (TAS) di Poso 
89) Monitoring survey KAP kelambu berinsektisida di kab. Timika 
90) Jejaring kemitraan UPT P2P di BBTKLPP Banjarbaru 
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91) Fasilitator dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan petugas kusta di puskesmas se kab. Bangka selatan 

92) Narasumber workshop tatalaksana kusta di kantor dinas kesehatan 
Kab Sinjai Prov. Sulawesi Selatan. 

93) Sosialisasi hasil kegiatan monitoring kawasan wisata danau toba di 
Medan 

94) Narasumber pertemuan koordinasi jejaring surveilans dalam 
pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon dengan provinsi wilayah 
kerja BTKLPP Kelas I Makassar 

95) Narasumber pada pertemuan jejaring dokter klinik dan puskesmas 
kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan. 

96) Advokasi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan intensifikasi 
penemuan kasus dan frambusia di Papua 

97) Advokasi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan intensifikasi 
penemuan kasus dan frambusia di Papua 

98) Advokasi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan intensifikasi 
penemuan kasus dan frambusia di Halmahera 

99) Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerapan TTG 
pengendalian vektor di Kab Pangkep Prov. Sulawesi Selatan. 

100) Sosialisasi hasil pemantauan kualitas air di Kota Makassar Prov. 
Sulawesi Selatan 

101) Sosialisasi hasil pemantauan kualitas air di Kota Makassar Prov. 
Sulawesi Selatan. 

102) Advokasi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan intensifikasi 
penemuan kasus kusta dan frambusia di Kab Barru Prov. Sulawesi 
Selatan 

103) Evaluasi penerapan TTG di Kab. Pangkep Prov. Sulawesi Selatan 
104) Pertemuan Koordinasi jejaring survailans dalam pelaksnaan 

kewaspadaan dini dan respon dengan propinsi wilayah kerja di 
Hotel Santika Makassar 
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105) Jejaring Kemitraan dengan lintas sektor termasuk jejaring 
laboratorium 

106) Pertemuan jejaring dengan Lintas Sektor dan program di 
Yogyakarta. 

 
b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun sebelumnya. 
 

Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 28 kegiatan dengan 
realisasi sebanyak 106 Kegiatan dan hasil capaian kinerja 378%. Adapun 
pada tahun 2016, realisasi yang dihasilkan sebanyak 102 kegiatan dari 100 
kegiatan yang ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 adalah 102%. Jika 
dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi kenaikan, hal ini disebabkan 
karena adanya kegiatan pusat yang melibatkan BTKLPP Kelas I Makassar 
baik sebagai Peserta ataupun sebagai Narasumber. 

 

 
Grafik 5. Perbandingan Target dan Capaian indikator Jumlah Kegiatan 

Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Berbasis Laboratorium tahun 2016 dan 2017 

 
c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah.  
Capaian Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan 

target dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 383 kegiatan.  
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Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah 
realisasi kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 325 
kegiatan. 

Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah sudah 
tercapai 325/383x 100% = 84,85% 

 

 

Grafik 6. Perbandingan Target dan Capaian indikator Jumlah Kegiatan 
Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Berbasis Laboratorium tahun 2015 - 2019 
 

d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan.  

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian 
pernyataan kinerja antara lain : 

1) Proses pengajuan anggaran yang mudah dan kooperatif. 
2) Dukungan alat lapangan dan laboratorium yang cukup memadai serta 

dukungan SDM yang kompeten di instalasi maupun di bidang. 
3) Hasil kajian yang didiseminasikan ke wilayah layanan BTKLPP Kelas I 

Makassar menjadi bahan rujukan maupun bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan bermanfaat. 

 
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Penyampaian diseminasi informasi untuk beberapa kegiatan 
BTKLPP Kelas I Makassar dilakukan melalui pertemuan dan penyampaian 
surat hasil rekomendasi kegiatan. Pada pertemuan desinfo dilakukan 
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terintegrasi dan melibatkan lintas program dan lintas sektor sehingga 
tidak disetiap kajian dilakukan desinfo. Hal ini dapat mengefisienkan 
biaya penyelanggaraan dan mengefektifkan waktu dengan sasaran yang 
lebih banyak. 

 
f) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 
1) Kegiatan sosialisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta kepada 

masyarakat di Kab Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengundang lintas program 
dan lintas sektor untuk meningkatkan peran sertanya dalam rangka 
mempercepat eliminasi kusta.  

2) Sosialiasi Penerapan Kawasan CERDIK di BTKLPP Kelas I Makassar 
dengan melibatkan lintas sektor dalam hal Pihak Kelurahan dan 
Kecamatan sebagai salah satu instansi pemerintah yang sudah 
menerapkan program CERDIK melalui Posbindu Penyakit Tidak Menular 
(PTM). 

3) Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara dengan metode 
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) – Sadanis bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 
responden 140 orang, yang terdiri dari keluarga besar BTKLPP Kelas 
I Makasssar dan masyarakat sekitar. 

g) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  

Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini 
sebesar Rp.329.425.150.- (97.4%) dari alokasi pagu Rp.338.160.000,-. 
 

Indikator 4. Jumlah Pengujian Laboratorium 
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Target  : 4.001 Hasil Uji  
Realisasi : 10.318 Hasil Uji 
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% Capaian : 10.318/4.001 x 100% = 257% 
Rekapitulasi Jumlah Sampel per Jenisnya 

No Jenis Pengujian Jumlah 

1 Biologi 7299 

2 Fisika Kimia Air Padatan 2102 

3 Fisika Kimia Gas dan Radiasi 917 

  
b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun sebelumnya. 
Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 4.001 hasil uji dengan 

realisasi sebanyak 10.318 Hasil Uji. Kegiatan dan hasil capaian kinerja 
257%.  

Adapun pada tahun 2016, realisasi yang dihasilkan sebanyak 8.402 
hasil uji dari 4.200 hasil uji yang ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 
adalah 280%.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi kenaikan, hal ini 
disebabkan karena meningkatnya kerjasama dengan lintas sektor, pihak 
swasta seperti Dinas kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), 
Kantor Lingkungan Hidup (KLH), perhotelan, rumah sakit, rumah makan 
dan fasilitas umum lainnya. 

 
Grafik 7. Perbandingan Target dan Capaian  

indikator Jumlah Pengujian Laboratorium tahun 2016 dan 2017 
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c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah.  
Capaian Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan 

target dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 19.501 hasil 
uji.  

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah 
realisasi kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 
25.129 hasil uji. 

Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah maka 
sudah tercapai 121% (25.129/19.501x 100% = 121%) 
 

 
Grafik 8. Perbandingan Target dan Capaian 

indikator Jumlah Pengujian Laboratorium tahun 2015 - 2019 
 

d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan.  

 
Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena 

tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. 
Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan 

kinerja antara lain:  
1) Adanya dorongan motivasi dari pimpinan. 
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2) Anggaran yang sangat mendukung dalam pemeliharaan 
peralatan. 

3) Meningkatnya sarana peralatan laboratorium. 
Masalah yang dihadapi (Faktor Internal) 

1) Jumlah personil laboratorium yang belum mencukupi untuk 
mendukung kegiatan pengujian.  

2) Kurangnya kompetensi petugas laboratorium untuk beberapa 
parameter pengujian seperti parameter klinis, logam, dan 
entomologi. 

3) Terjadi pemadaman listrik yang dapat mempengaruhi kualiatas 
alat.  

Alternatif solusi yang dilakukan 
1) Mengoptimalkan SDM yang tersedia. 
2) Mengikutkan petugas laboratorium dalam kegiatan pelatihan, in 

house training, dan pertemuan teknis lainnya. 
3) Mengadakan peralatan seperti Uninteruptible Power Suplay (UPS) 

dan Generator Set. 
 

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
1) Penggunaan alat yang membutuhkan daya listrik yang besar secara 

periodik dengan mempertimbangkan jumlah sampel yang diuji.  
2) Penggunaan gas argon (Ar) berdasarkan jumlah sampel yang diuji 

dengan pengaturan jumlah sampel. 
3) Penggunaan kertas bekas untuk cetak hasil instrument.  

 
f) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 
 

1) Pelaksanaan pengujian laboratorium mendukung kegiatan kajian dan 
surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan. 
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2) Sarana dan prasarana laboratorium tetap ditingkatkan melalui 
pengadaan jasa dan perbekalan serta peralatan laboratorium. 
 

g) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  

 
Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini 

sebesar Rp.5.643.395.815,- (99.99%) dari alokasi pagu Rp.5.643.398.000,-. 
 

Indikator 5. Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna bidang P2P 
yang dihasilkan. 
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Target  : 4 jenis 
Realisasi : 4 Jenis 
% Capaian : 4/4 x 100% = 100% 
 
Realisasi yang dicapai adalah :  

1) Lethal Ovitrap 
2) Lilin Pengusir Nyamuk 
3) Alat Pengusir Nyamuk 
4) Teknologi pengolahan air bersih 

 
b) Membandingkan antara target realisasi kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu. 
 

Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 4 jenis dengan realisasi 
sebanyak 4 jenis. Kegiatan dan hasil capaian kinerja 100%.  

Adapun pada tahun 2016, realisasi yang dihasilkan sebanyak satu 
jenis dari satu jenis yang ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 adalah 
100%.  
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Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi kenaikan hal ini 
disebabkan karena: 

1) Adanya dukungan pimpinan dan inovasi dari tim.  
2) Adanya alokasi dana yang cukup. 
3) Adanya rencana pelaksanaan kegiatan. 
 

 
Grafik 9. Perbandingan Target dan Capaian indikator  

Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan  

tahun 2016 dan 2017 

 
c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 

menengah.  
 

Capaian Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan 
target dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 23 jenis.  

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah 
realisasi kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 8 
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Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah maka 
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Grafik 10. Perbandingan Target dan Capaian Indikator  

Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan  
tahun 2015 - 2019 

 
d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan.  
 
Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim 
dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. 
Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan 
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1) Adanya dorongan motivasi dari pimpinan. 
2) Adanya inovasi dan kerjasama tim yang solid. 
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Masalah yang dihadapi (Faktor Internal) 
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3) Menggunakan alat bahan yang memiliki fungsi yang sama. 
 
e) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 
1) TTG yang dihasilkan dalam mendukung program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 
2) TTG yang dihasilkan disosialisasikan kepada masyarakat. 

 
f) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  
Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini 

sebesar Rp.126.772.520- (92%) dari alokasi pagu Rp.137.946.000,- 
 

Indikator 6. Jumlah SDM terlatih bidang P2P. 
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Target  : 54 orang 
Realisasi : 84 orang 
% Capaian : 84/54 x 100% = 155% 
Realisasi yang dicapai adalah :  

1) On the job training penyakit zoonotik di balitvet maros provinsi 
sulawesi selatan tanggal 10-14 juli 2017 (6 orang). 

2) Peningkatan kapaitas petugas lab melaksanakan corrective action 
dan preventif action penunjang akreditasi di bandung (2 orang).  

3) Peningkatan kapasitas petugas lab dalam mengoptimalkan 
manfaat kegiatan penunjang akreditasi di bandung (2 orang). 

4) Peningkatan kapasitas petugas lab dalam K3 Laboratorium kimia 
penunjang akreditasi di bandung (2 orang). 

5) Kursus biomokuler konfirmasi vector 
6) Pelatihan PCR dan bioresiko (3 orang). 
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7) Pelatihan manajemen QA (Quality Assurance )laboratorium 
mikroskopis malaria (II) (2 orang). 

8) Pelatihan mikroskopik Filaria bagi petugas lab (2 orang). 
9) Pelatihan pengecekan status kalibrasi dan verifikasi peralatan 

dalam laboratorium pengujian. 
10) Kursus biomolekuler konfirmasi vektor di BBPPVRP 
11) Bimbingan teknis penilaian dan evaluasi laboratorium 

menggunakan laboratory mapping tools 
12) Workshop pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi 
13) Pertemuan koordinasi/konsolidasi data pengelolaan BMN 

kemenkes di Lor In sentul (2 orang). 
14) Workshop managing service consistency 
15) Workshop pengembangan teknologi tepat guna (1 orang). 
16) Workshop teknis pengendalian vektor dan binatang pembawa 

penyakit di KKP se indonesia dan penilaian entomologi kesehatan 
(entokes) terbaik 

17) Pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam LROA dan SKD 
KLB diare dan ISP 

18) Workshop pengawasan kualitas air bersih (2 orang). 
19) Pelatihan mengoptimalkan manfaat kaji ulang manajemen untuk 

kepentingan laboratorium (2 orang). 
20) Virology seminar and workshop uncovering zoonotic and emerging 

virus in Indonesia di Lembaga Biologi Molekuler Eijman 
21) Peningkatan kapasitas penyusunan laporatorium keuangan di 

lingkungan ditjen P2P TA 2017 
22) Workshop program imunisasi tahun 2017 regional timur 
23) Kegiatan pelaksanaan table top exercise (TTX) kesiapsiagaan 

demam kuning 
24) Pelatihan supervisor transmission asessment survey (TAS) filariasis 

(2 orang). 
25) Orientasi kesehatan lingkungan rumah sakit 
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26) Pelatihan TOT surveilans dan pengendalian vektor malaria 
27) Training APHL-GHSA laboratorium tools (2 orang). 
28) Kegiatan kursus entomologi molekuler di FK UGM 
29) Workshop tes cepat molekuler (TCM) TB (2 orang). 
30) Simulasi penanggulangan episenter pandemi influenza di banten 
31) Pendidikan dan pelatihan bendahara pengeluran satker di 

lingkungan ditjen P2P 
32) Pelatihan peningkatan kapasitas laboratorium program kusta kota 

makassar 
33) Pelatihan peningkatan kapasitas laboratorium program kusta kota 

makassar 
34) Workshop peningkatan kapasitas program studi melalui 

penyelarasan kurikulum PPLPS biologi 2017 
35) Pelatihan petugas surveilans kabupaten (DSO) dlm penguatan 

SKDR di palu 
36) Partisipasi kepesertaan konferensi pest academy 2017 
37) Kegiatan epidemiological assessment of five of mass drugs 

administrasion for lymphatic filariasis in pangkajene islnads, south 
sulawesi di kab. Pangkep (4 orang). 

38) Workshop nasional "tata kelola limbah padat fsyankes dengan 
pola 3R dan implementasi kredensialing sanitarian yang 
mendukung akreditasi di Lombok (2 orang). 

39) Workshop sosialisasi surveilans berbasis kejadian bagi dinas 
kesehatan prov, B/BTKL dan KKP. 

40) Pembelajaran terkait pelayanan di BBTKLPP banjarbaru 
41) Training of trainer (TOT) tim cerak cepat (TGC) kesiapsiagaan, 

kewaspadaan dini dan respon menghadapi penyakit infeksi 
emerging di pintu masuk negara 

42) TOT manajemen tata laksana kasus malaria dan jejaring 
kemitraan bagi organisasi profesi dan doktor praktetek mandiri 
daerah kawasan indonesia timur 
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43) Bimtek program P2P kusta di kab bone prov Sulawesi Selatan (2 
orang). 

44) Pelatihan petugas surveilans kab/kota (DSO) dalam penguatan 
SKDR 

45) Pembelajaran surveilans obat anru malaria (OAM) di BTKLPP kelas 
I Manado (3 orang). 

46) Bimtek mekanisme perhitungan dan pemotongan PPH dan PPN 
serta praktek pengisian SPT masa PPN dan PPN-BM 

47) Pembelajaran surveilans prevalensi kusta rendah di BBTKLPP 
Jogyakarta (2 orang). 

48) Peningkatan kapasitas terkait TTG dalam rangka layanan 
pengendalian penyakit malaria di BTKLPP kelas I palembang (4 
orang). 

49) Peningkatan petugas pelayanan di BBTKLPP Surabaya (2 orang). 
50) Peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan limbah di ditjen 

PPKL kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan RI (2 orang). 
51) Workshop peningkatan peran lab univ dalam penguatan kapasitas 

daerah untuk mendeteksi dan merespon tentang penyakit 
emerging. 

52) Pertemuan peningkatan kapasitas kepala satker ditjen P2P di 
Bitung. 

 
b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun sebelumnya. 
 

Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 54 orang dengan realisasi 
sebanyak 84 orang, sehingga hasil capaian kinerja 155 %.  

Adapun pada tahun 2016, capaian yang dihasilkan sebanyak 86 
orang dari 50 orang yang ditargetkan. Sehingga capaian tahun 2016 adalah 
172%. 
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Grafik 11. Perbandingan Target dan Capaian  

indikator Jumlah SDM terlatih bidang P2P tahun 2016 dan 2017 
 

c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka 
menengah.  

Capaian Target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan 
target dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 374 orang.  

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan jumlah 
realisasi kinerja yang dihasilkan tahun 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 378 
orang. 

Jika dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah sebesar 
101% (378/374x 100% = 101%) 

 
Grafik 12. Perbandingan Target dan Capaian Indikator  

Jumlah SDM terlatih bidang P2P tahun 2015 - 2019 
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d) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan.  
 

Penyebab keberhasilan peningkatan output  yang melampaui target 
ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1) Adanya beberapa pelatihan yang dianggarkan oleh pusat dengan 

peserta salah satunya BTKLPP Kelas I Makassar, seperti: Training 
APHL-GHSA laboratorium tools, Pelatihan supervisor transmission 
asessment survey (TAS) filariasis dan beberapa pelatihan lainnya. 

2) Terdapat beberapa pelatihan yang biaya penyelenggaraannya dibawah 
anggaran yang telah direncanakan. Kelebihan dari anggaran tersebut 
kemudian digunakan untuk menambah kegiatan diklat yang lain 
(menambah peserta pelatihan) 

 
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 
Efisiensi penggunaan dana terjadi karena biaya penyelengaraan diklat 

beberapa lebih rendah dibandingkan pagu. Selain itu, penggunaan hotel 
dengan menggunakan fasilitas kamar dengan 2(dua) orang, terkadang juga 
sampai 3(tiga) orang dengan menggunakan ekstra bed yang mana lebih 
ekonomis.  
 

f) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 
pencapaian kinerja. 

 
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 

adanya beberapa pelatihan yang diikuti oleh BTKLPP Kelas I Makassar, baik 
yang dibiayai oleh satuan kerja, maupun yang dibiayai oleh eksternal. 
 

g) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  
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Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini sebesar 
Rp.168.347.876,- (83%) dari alokasi pagu Rp.203.357.000,-. 

Indikator 7. Jumlah Dokumen Manajemen dan Tugas Teknis lainnya 
yang dihasilkan 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target  : 30 dokumen
Realisasi : 40 dokumen
% Capaian : 40/30 x 100% = 133%
Realisasi yang dicapai adalah:

1) Dokumen Anggaran yakni 3 dokumen yakni dokumen peroposal 

anggaran e-renggar, Dokumen anggaran indikatif, dan defenitif.
2) Laporan Tahunan
3) Laporan Keuangan 2 laporan (semesteran) terdiri dari LRA, LO, LPE,

Neraca, CaLK)
4) Laporan BMN (2 laporan semester)
5) Laporan Kinerja 1 laporan
6) Dokumen PNBP 1 dokumen berupa Proposal PNBP.
7) Dokumen Kepegawaian 2 laporan yakni kontrak kerja dan penilaian

SKP.
8) Dokumen E-monev Bappenas PP 39 4 laporan (Triwulan 1 – 4)
9) Dokumen Laporan Eksekutif Bulanan 12 laporan
10) Dokumen Emonev DJA 12 laporan

b) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun sebelumnya.
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Target capaian kinerja tahun 2017 adalah 30 dokumen dengan 
realisasi sebanyak 40 dokumen, sehingga hasil capaian kinerja 133%. 
Adapun pada tahun 2016, indikator ini mengalami perubahan untuk nama 
indikator dan jumlah targetnya. Sehingga capaian tahun 2016 sebelumnya 
adalah 209 dokumen. Setelah direvisi oleh karna adanya kesepahaman 
melalui pertemuan di Bandung, maka indikator ini ditargetkan 10 dokumen 
dengan realisasi capaian 10 dokumen. 

 

 
Grafik 13. Perbandingan Target dan Capaian Indikator 

Jumlah dokumen Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dihasilkan  
Tahun 2016 dan 2017 

 
c) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 
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penetapan kinerja tahunan. 
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan tepat 

waktu. 
3. Laporan Kegiatan dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan 
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5. Penilaian kinerja pegawai telah dilakukan setiap tahun. 
6. Telah dibuat Standar Operasioanl Prosedur kegiatan. 
 

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
 
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan kegiatan – kegiatan ini sesuai dengan keahlian SDM yang 
ada di BTKLPP Kelas I Makassar. Untuk kegiatan pertemuan nasional 
yang melibatkan beberapa staf yang kompeten, penggunaan hotel 
dengan menggunakan fasilitas kamar dengan 2(dua) orang, terkadang 
juga sampai 3(tiga) orang dengan menggunakan ekstra bed yang mana 
lebih ekonomis. 

Untuk anggaran telah dilakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas 
(pemilihan hotel/ penginapan, tiket pesawat). 
 

e) Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 
pencapaian kinerja. 
1) Adanya program kementerian keuangan berupa pelaporan keuangan 

dan BMN (UAKPA dan UAKPB) satker sehingga pelaksanaan pelaporan 
penggunaan keuangan anggaran dan barang milik negara baik. 
Program ini sangat mendukung terlaksananya sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. 

2) Adanya Peraturan pemerintah no 39 tahun 2006 tentang tata cara 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang 
diiplementasikan oleh Bappenas dalam e-monev, menyebabkan 
monitoring dan evaluasi dilakukan dengan baik secara triwulan dan 
tepat waktu. 

 
 

f) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.  
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Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja ini 

sebesar Rp.15.461.780.056,- (93.93%) dari alokasi pagu 
Rp.16.461.737.000,-. 

 
B. Realisasi Anggaran 

 
Target dan realisasi anggaran dijabarkan sesuai tabel dibawah ini.  

Realisasi keuangan kurang dari 100 disebabkan karena adanya efisiensi 
penggunaan anggaran dari tiket pesawat, penginapan, dan belanja bahan 
lainnya. Selain itu, terdapat alokasi anggaran modal bangunan yang tidak 
dapat digunakan dikarenaka belum selesainya dokumen penghapusan pada 
objek yang akan dibangun.  

Adapun Realisasi dan Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja 
sebagai berikut : 

 
Realisasi Anggaran Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2017 

Sumber : Subag TU BTKLPP Kelas I Makassar 

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi %  Sisa Anggaran 

1 Belanja Pegawai 6.305.187.000,- 5.990.310.106,- 95,01 314.876.894,-

2 Belanja Barang 6.162.227.000,- 5.898.351.974,- 95,72 263.875.026,-

3 Belanja Modal 7.114.261.000,- 6.467.116.085,- 90,90 647.144.915,-

Jumlah 19.581.675.000,- 18.355.778.165,- 93,74 1.225.896.835,-
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Grafik 14. Realisasi Anggaran TA 2018 per Jenis Belanja 

 
Jumlah anggaran tahun 2017 berdasarkan DIPA awal tanggal 5 

Desember 2016 sebesar Rp.21.735.164.000,-. Pada tahun anggaran berjalan, 
terjadi efisiensi sebesar Rp.2.153.489.000,- sehingga alokasi anggaran 
berdasarkan DIPA Rev. III tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 
19.581.675.000,-.  

Dengan melihat realisasi anggaran pada tabel di atas, capaian realisasi 
anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2017 dari Rp. 19.581.675.000,- 
adalah sebesar Rp. 18.355.778.165,- (Delapan Belas Milyard Tiga Ratus Lima 
Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh 
Lima Rupiah)  atau sama dengan 93,74%.  
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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 Balai Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 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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