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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Laporan Tahunan                  

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya                                   

tahun anggaran 2020 telah selesai disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

 

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban                                   

BBTKLPP Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun di 

bidang pengelolaan keuangan, manajerial, dan program kepada tingkat administrasi yang 

lebih tinggi. Laporan ini juga merupakan evaluasi kinerja BBTKLPP Surabaya pada tahun 

2020 yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan 

rujukan dalam menyusun rencana kerja pada tahun selanjutnya. 

 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 988/Menkes/SK/X/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Kementerian Kesehatan, BBTKLPP Surabaya wajib melaporkan pertanggung 

jawaban kinerja kepada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

 

Kami sadari bahwa Laporan Tahunan ini masih belum sempurna dikarenakan 

berbagai keterbatasan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak 

akan kami terima dengan tangan terbuka. 

 

 

Surabaya,     Januari 2021 

Kepala BBTKLPP Surabaya 

 

 

 

 

Dr. Rosidi Roslan, SKM, SH, MPH, MH. 

NIP 197109181995031001 
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BAB I 

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 

 

 Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) 

Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang 

berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (P2P) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

267/MENKES/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata kerja UPT di Bidang Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, sebagaimana diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang 

Organisasi Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. 

  Tugas BBTKLPP Surabaya adalah melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan 

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

pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan 

kejadian luar biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta 

kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBTKLPP Surabaya 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. pelaksanaan surveilans epidemiologi; 

b. pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL); 

c. pelaksanaan laboratorium rujukan; 

d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna; 

e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi; 

f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan 

KLB/wabah dan bencana; 

g. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular 

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan 

lingkungan dan kesehatan matra; dan 

j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan BBTKLPP Surabaya. 

Sebagai organisasi di bawah kendali Direktorat Jenderal P2P, BBTKLPP Surabaya 

melaksanakan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan fokus 

melakukan surveilans berbasis laboratorium, Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, 

pengkajian media lingkungan dan faktor risiko penyakit, pengembangan model dan teknologi 

tepat guna, penyelenggaraan laboratorium rujukan, kalibrasi dan kendali mutu serta 

melakukan respon cepat dan advokasi penanggulangan KLB/ wabah, bencana maupun 
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kesehatan matra. Di samping itu BBTKLPP Surabaya juga menyelenggarakan layanan publik 

sebagai lembaga penerima PNBP sesuai dengan peraturan perundangan di bidang 

laboratorium dan jasa pelatihan teknis. 

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024  ini digunakan sebagai acuan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu periode 

2020-2024, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders serta jajaran kesehatan baik di 

pusat maupun daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya renstra 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program 

(RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II. 

Secara kualitatif situasi masalah kesehatan tergambar dalam hasil kerja Surveilans 

Penyakit dan faktor risikonya yang dilaksanakan oleh BBTKLPP Surabaya di akhir tahun 2020 

sebagai berikut: 

1. Kondisi kerentanaan wilayah layanan di empat provinsi terhadap kejadian luar biasa, 

wabah/ bencana diberbagai provinsi layanan melalui Pelaksanaan penilaian dan 

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

melalui penegakan rumor, penyelidikan epidemiologi, surveilans berbasis 

laboratorium pada kejadian KLB/ wabah/ bencana serta penyusunan rekomendasi dan 

tindak lanjut dalam pengendalian dan penanggulangan kejadian KLB/ wabah/ 

bencana.  

2. Surveilans epidemioligi terhadap penyakit tular vektor dan zoonosis, penyakit menular 

langsung dan penyakit tidak menular misalnya pada daerah endemik dan risiko tinggi 

seperti DBD, Malaria, Leptospirosis, Pes, melalui kajian terhadap faktor risiko, vektor 

penyakit dan perilaku masyarakat. 

3. Kondisi faktor risiko lingkungan di beberapa kawasan seperti tempat-tempat umum 

daerah wisata yang perlu diawasi dengan pelaksanaan analisis dampak kesehatan 

lingkungan (ADKL) melalui hasil kajian analisis dampak kesehatan lingkungan, 

Pengembangan TTG STBM, Analisis Faktor Risiko Kejadian Keracunan Makanan, 

Analisis Faktor Risiko Lingkungan Pada Kejadian Diare, Analisis Faktor Risiko 

Penyakit di Kawasan Wisata, Analisis Faktor Risiko Pencemaran Udara terhadap 

Kejadian Penyakit Saluran Pernapasan, Analisis Faktor Risiko Penyakit Akibat 

Pajanan Pestisida  

4. Pelaksanaan laboratorium rujukan pemeriksaan contoh uji media air, udara, tanah, 

biomarker dam media penular penyakit. 

5. Upaya pemecahan masalah kesehatan melalui pengembangan model dan teknologi 

tepat guna  
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6. Pelaksanaan uji kendali mutu melalui uji kendali mutu dan kalibrasi alat laboratorium 

baik internal maupun eksternal. 

7. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP Surabaya, berupa 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pada Program P2P, yang 

terdiri dari dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan, laporan aset 

negara, layanan administrasi kepegawaian, kegiatan kehumasan, protokol, dan 

pemberitaan, akuntabilitas kinerja pemerintah, alat kesehatan, tenaga kesehatan 

terlatih, layanan perkantoran, kendaraan bermotor, dan peralatan dan fasilitas 

perkantoran. 

 

Dalam pengelolaan keuangan/barang BBTKLPP Surabaya sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku telah melaksanakan hal-hal  sebagai berikut : 

1. Proporsi tenaga yang ada di BBTKLPP Surabaya: 13 orang jabatan struktural, 43 

orang jabatan fungsional tertentu dan 39 orang jabatan umum. 

2. Pagu anggaran sebesar Rp. 46.621.486.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus 

Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) realisasi 

keuangan menunjukkan kemampuan sebesar 96,58 %. 

3. Pelaksanaan peremajaan peralatan esensial untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi yang relevan. Jenis peralatan esensial tersebut digunakan 

untuk kajian, respon KLB, analisis kualitas media lingkungan, pemantauan 

pencemaran, analisis agen penyakit dan sebagai sarana pelatihan teknis.  

 

A. Hambatan Tahun Lalu 

Pada tahun anggaran 2020 yang merupakan tahun pertama pada periode                                             

RPJMN 2020-2024 BBTKLPP Surabaya melaksanakan Program Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyakit. Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dalam 

pengelolaan ketiga program tersebut diatas antara lain adalah sebagai berikut :  

1. Aksesibilitas   

BBTKLPP Surabaya memiliki wilayah pelayanan 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, 

NTB dan NTT yang mencakup 80 Kabupaten/Kota. Keterbatasan sarana, 

prasarana, tenaga dan aksesibilitas lokasi yang dituju serta kondisi cuaca yang sulit 

diprediksi dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan tidak semua wilayah 

kabupaten/kota dijangkau pelayanan kegiatan program. Pada dasarnya BBTKLPP 

Surabaya memiliki sumber daya manusia dan dukungan peralatan yang cukup 

memadai, namun masih memerlukan peningkatan dan dukungan seperti 

pembiayaan operasional, pembiayaan pengembangan teknologi tepat guna, 
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pembiayaan untuk respon cepat KLB dan distribusi logistik serta sarana gedung 

laboratorium maupun beberapa penambahan tenaga fungsional tertentu. 

2. Komunikasi dan jejaring kerja belum optimal 

Dalam pengelolaan program dan pelayanan, komunikasi dan jejaring kerja 

merupakan hal yang sangat esensial guna menjamin kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. Belum sinkronnya pelaksanaan kegiatan program pada BBTKLPP 

Surabaya dengan lintas program/sektor terkait yang disebabkan kurangnya 

intensitas komunikasi,  sosialisasi, dan  belum optimalnya jejaring kerja 

menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan tidak tepat dan menimbulkan potensi 

tumpang tindih dengan kegiatan di daerah.  

3. Komitmen stake holder 

       Keterbatasan sumber daya ( manusia dan peralatan ) yang tersedia menyebabkan 

komitmen yang telah di sepakati dalam berbagai kegiatan yang telah direncanakan 

tidak dapat terlaksana sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran 

operasional yang telah ditetapkan. 

4. Hambatan Operasional  

Hambatan operasional dalam pelaksanaan program pada BBTKLPP Surabaya 

mencakup operasional lapangan dan kinerja laboratorium. Dalam operasional 

lapangan, hambatan yang menonjol adalah belum optimalnya pengaturan sarana 

operasional, peralatan dan penugasan pelaksana kegiatan. Dalam kinerja 

laboratorium kesiapan peralatan belum diimbangi dengan ketersedian petugas 

laboratorium yang cukup dan kesiapan bahan pendukung seperti reagensia, media, 

dan glassware sehingga berpengaruh pada ketepatan dan waktu penyelesaian 

hasil uji. Di samping itu beberapa jenis peralatan sudah termakan usia dan 

ketertinggalan kemajuan terknologi serta kebutuhan peremajaan alat laboratorium 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi uji laboratorium. 
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B. Kelembagaan  

 

         BBTKLPP Surabaya merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBTKLPP 

Surabaya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/MENKES 

/PER/III/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut : 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 
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C. Sumber Daya 

 

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

sarana dan prasarana dan pembiayaan dengan gambaran sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia BBTKLPP Surabaya sampai dengan bulan Desember 2020 

berjumlah 95 orang sebagaimana grafik di bawah ini: 

Distribusi jumlah pegawai BBTKLPP Surabaya berdasarkan jabatan antara 

lain:13 orang jabatan struktural, 43 orang jabatan fungsional tertentu dan 39 orang 

jabatan umum. 

 

Grafik 2  Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di BBTKLPP Surabaya tahun 
2020 

 

Distribusi jumlah pegawai BBTKLPP Surabaya berdasarkan jenis pendidikan 

antara lain: SMP 1 orang, SMA 9 orang, D3 15 orang, Akademi 6 orang, S1 40 orang, 

S2 22 orang, S3 2 orang. 

 

Grafik 3  Distribusi Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan di BBTKLPP 
Surabaya tahun 2020 
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Distribusi jumlah pegawai BBTKL PP Surabaya berdasarkan jabatan fungsional teknis 

antara lain: 28 orang Pranata Lab, 20 orang Sanitarian, 11 orang Epidemiolog dan 4 

orang Entomolog. 

 

Grafik 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Rumpun Keahlian di BBTKLPP Surabaya 
tahun 2020 

Distribusi jumlah BBTKLPP Surabaya berdasarkan golongan antara lain: 2 orang gol 

IVb, 12 orang gol IVa, 14 orang gol IIId, 16 orang gol IIIc, 20 orang gol IIIb, 11 orang 

gol IIIa, 10 orang gol IId, 8 orang gol IIc, dan 2 orang gol IIb. 

 

2. Sarana dan Prasarana 

a. Kondisi sarana dan prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana BBTKLPP Surabaya mencakup barang bergerak 

dan tidak bergerak pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Penyajian nilai BMN di BBTKLPP Surabaya dalam Neraca TA. 2020 
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b. Peremajaan Peralatan Esensial 

Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan program maupun pelayanan, dilakukan 

peremajaan peralatan esensial untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi yang relevan. Jenis peralatan esensial tersebut digunakan untuk kajian, 

respon KLB, analisis kualitas media lingkungan, pemantauan pencemaran, 

analisis agent penyakit dan sebagai sarana pelatihan teknis. Diharapkan 

peremajaan ini mampu mendukung peningkatan kinerja BBTKLPP Surabaya. 
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN KERJA 

 

A. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

2. Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40/1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 

Menular 

4. Kepmenkes RI Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit 

Pelaksana Teknis di bidang Teknik Kesehatan Lingkungan  dan Pemberantasan 

Penyakit Menular. 

5. Kepmenkes RI Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pemberantasan Penyakit Menular. 

6. Kepmenkes Nomor 2394/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja di bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit  

7. Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. 

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator 

1. Tujuan 

Tujuan BBTKLPP Surabaya dalam mendukung pembangunan kesehatan, 

khususnya mendukung pencapaian program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

adalah: Menjadi Pusat Regional Dalam Surveilans Faktor Risiko dan Teknologi Tepat 

Guna Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

2. Sasaran  

a. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi 

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap 

sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB  

b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan 

zoonotik 

c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 

d. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 

e. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
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3. Indikator 

      Berdasarkan Perjanjian Kinerja BBTKLPP Surabaya Tahun 2020, indikator kinerja 

ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

NO NAMA SASARAN NO NAMA INDIKATOR TARGET 

1 Meningkatnya 

Pelayanan Surveilans 

dan Laboratorium 

Kesehatan 

Masyarakat 

1 Jumlah surveilans faktor risiko dan 

penyakit berbasis laboratorium yang 

dilaksanakan 

41 

2 Persentase rekomendasi hasil surveilans 

faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan 

25%  

3 Persentase respon sinyal KLB/Bencana  

kurang dari 24 jam 

90%  

4 Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan 11 

5 Nilai kinerja anggaran 80  

6 Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan 

80% 

7 Kinerja implementasi WBK satker 70  

8 Persentase Peningkatan kapasitas ASN 

sebanyak 20 JPL 

45% 

 
 
 

Berdasarkan DIPA BBTKLPP Surabaya Tahun 2020 indikator kinerja 
ditetapkan sebagai berikut 
 

Tabel 4. Penetapan Kinerja Berdasarkan DIPA BBTKLPP Surabaya tahun 2020 

No Kegiatan Output Target 

1 Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

1. Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

1 layanan 

2. Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 
1 layanan 

3. Layanan Perkantoran 1 layanan 

2 Dukungan Pelayanan Surveilans 
dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat untuk Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit 

1. Layanan respon kejadian 
penyakit 

28 layanan 

2. Layanan kewaspadaan dini 
kejadian penyakit 

65 layanan 
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BAB III 
STRATEGI PELAKSANAAN 

 

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

 

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam lingkup tugas dan fungsi 

BBTKLPP yang merupakan bagian integral dari Program Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan secara nasional dalam periode 2015-2019 diarahkan untuk 

memantapkan peran BBTKLPP dalam penyelenggaraan PP dan PL berbasis 

Laboratorium dengan fokus peningkatan kinerja Surveilans Epidemiologi, kemampuan 

analisis dampak kesehatan lingkungan dan pengembangan Teknologi Laboratorium, 

serta peningkatan kemampuan rancang bangun teknologi tepat guna.  

 

Kegiatan peningkatan kinerja Surveilans Epidemiologi dilaksanakan dengan 

mengutamakan identifikasi faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit baru, 

penyakit menular endemik dan penyakit tidak menular prioritas melalui pemetaan 

wilayah atau kawasan, kajian pola penyebaran, dan pengujian virulensi, potensi, 

kerentanan dan resistensi maupun kajian terhadap bionomik vektor dan binatang 

menular penyakit. Di samping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan 

kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB/wabah, kejadian bencana, maupun 

kesehatan matra melalui identifikasi faktor risiko lingkungan dan perilaku, advokasi 

penanggulangan dan upaya-upaya pencegahan seperti desinfeksi, dekontaminasi, 

dan desinseksi serta pengembangan teknologi tepat guna.  

 

Kegiatan peningkatan kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan 

dilaksanakan dengan mengutamakan kajian terhadap rencana pembangunan 

kawasan atau evaluasi terhadap dampak pembangunan, daerah rawan bencana, 

rawan pencemaran lingkungan maupun kawasan endemik penyakit tertentu melalui 

analisis faktor risiko potensial, luas area persebaran dampak dan populasi terancam. 

Dalam kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan ini, di samping untuk 

memberikan masukan pertimbangan upaya pengendalian faktor risiko penyakit juga 

dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup suatu 

wilayah berkenaan dengan kualitas media lingkungan dan potensi timbulnya 

pencemaran lingkungan. 
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Kegiatan peningkatan kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium dilaksanakan 

dengan mengutamakan dukungan pengujian laboratorium terhadap media lingkungan 

sebagai faktor risiko potensial penyakit, gangguan kesehatan, maupun pencemaran 

lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan.  

 

Di samping itu juga ditingkatkan peran sebagai rujukan, bimbingan teknis dan 

pendampingan, uji kendali mutu dan kalibrasi serta kemampuan rancang bangun 

model dan Teknologi Tepat Guna sebagai solusi dan tindak lanjut pemecahan 

masalah pengendalian risiko potensial penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya. 

Selain mendukung upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kinerja 

pengembangan teknologi Laboratorium juga berperan dalam pemberian layanan 

publik dalam mengidentifikasi dan analisis berdasarkan uji laboratorium serta 

memberikan rekomendasi tindak lanjutnya.  

 

Selain itu guna memberikan dukungan terhadap ketiga kinerja di atas dilakukan 

peningkatan kualitas manajemen yang mencakup pembiayaan, sumber daya manusia, 

pemenuhan peralatan essensial dan sarana penunjang operasional serta jaringan 

informasi yang komunikatif melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penetapan 

akuntabilitas kinerja, penyiapan prosedur kerja, peningkatan tata hubungan kerja, 

ketersediaan logistik serta dukungan administrasi ketatausahaan, urusan umum dan 

rumah tangga serta peningkatan administrasi kepegawaian. 

Dari uraian di atas, disusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan jalinan kemitraan dan jejaring kerja dengan mitra kerja  

b. Meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan advokasi  

c. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi  

d. Meningkatkan penggunaan sistem informasi  

e. Meningkatkan kemampuan analisis situasi dan kecenderungan serta respon  

cepat  

f. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor 

g. Meningkatkan profesionalisme SDM  

h. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan prima 
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B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tujuan 

1. Komunikasi 

Komunikasi antar instansi kesehatan maupun lintas sektor terkait merupakan hal 

yang esensial guna menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 

Seringkali akibat tidak lancarnya komunikasi menyebabkan kegiatan yang telah 

direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik. Sebagai gambaran dalam 

penanganan KLB  yang terjadi di daerah terlambat akibat informasi yang diterima 

setelah KLB berlangsung. Hal ini menyebabkan penanganan kasus maupun faktor 

risikonya tidak efektif, bahkan tidak tepat sasaran. Pertimbangan dari aspek politik 

juga berpengaruh terhadap jalinan komunikasi dalam penanganan KLB karena 

kejadiannya seringkali tidak disampaikan pada pihak-pihak yang terkait untuk 

melakukan respon cepat. 

2. Pemekaran wilayah 

Pemekaran wilayah kabupaten/ kota yang terjadi pada wilayah layanan BBTKLPP 

Surabaya menyebabkan perencanaan kegiatan yang telah disusun tidak tepat 

sasaran. Disadari bahwa BBTKLPP Surabaya belum mampu mengakses 

pelayanan jangkauan program dan kegiatan pada seluruh wilayah kab/kota di 

empat provinsi karena berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh karena itu 

dengan adanya pemekaran wilayah ini memerlukan peninjauan kembali skala 

prioritas yang ditetapkan dalam rencana tahunan. Hal ini jelas berpengaruh 

terhadap alokasi anggaran dan pengaturan sumber daya yang tersedia. 

3. Perubahan iklim 

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa perubahan iklim sangat berpengaruh 

pada penyebaran dan pola penyakit. Dengan demikian perubahan iklim juga 

berpengaruh terhadap analisis situasi dan kecenderungan pada media lingkungan 

yang merupakan faktor risiko potensial terhadap penyebaran penyakit. Demikian 

pula situasi epidemiologi penyakit juga mengalami perubahan. Dari kondisi ini 

mempengaruhi persiapan dan kesiapan BBTKLPP Surabaya dalam 

melaksanakan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang berbasis 

laboratorium terutama dalam implementasi kajian, pengujian, maupun solusi 

pemecahannya. 

4. Alokasi anggaran 

Tahun anggaran 2019 merupakan tahun kelima dan terakhir dari RPJMN 2015 - 

2019, namun penetapan program dan alokasi anggaran yang telah disusun pada 

awal anggaran mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari 

kebijakan anggaran, antara lain adanya efisiensi anggaran berdampak terhadap 
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perubahan dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target baik anggaran 

dan kegiatan. 

 

C. Terobosan yang Dilakukan 

1. Jejaring kerja dan kemitraan 

Menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, kendala dan hambatan yang 

dihadapi maka BBTKLPP Surabaya berupaya mengembangkan jejaring kerja dan 

kemitraan dengan instansi kesehatan daerah maupun lintas sektor terkait melalui 

pendampingan, advokasi, bimbingan dan bantuan teknis dalam mencari solusi 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan 

upaya pengendalian penyakit.  

Jejaring dan kemitraan yang dapat terlaksana dengan baik antara lain kegiatan 

pengendalian penyakit Pes, pelaksanaan kalibrasi , orientasi manajemen dan 

teknis pengujian kualitas air minum, kerjasama ( MoU ) dengan Universitas, 

perusahaan, hotel dan rumah sakit. 

2. Respon cepat  

Dalam menghadapi situasi KLB maupun kedaruratan lainnya seperti kejadian 

bencana dan  situasi matra maka diperlukan respon cepat agar dampak yang 

timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Sesuai dengan indikator kinerja yang 

ditetapkan BBTKLPP Surabaya dalam menghadapi KLB maupun kedaruratan 

lainnya melakukan respon cepat  dengan tindakan check and recheck, yang diikuti  

pengiriman tim gerak cepat (TRC) atau bantuan logistik dan bila diperlukan 

dilanjutkan dengan intervensi teknologi tepat guna. 

3. Teknologi Tepat Guna 

Belajar dari pengalaman melakukan analisis situasi dan kecenderungan terhadap 

analisis situasi kecenderungan, pengendalian pencemaran lingkungan, 

pengendalian faktor risiko penyakit serta mempelajari perilaku dan budaya 

masyarakat, BBTKLPP Surabaya menyusun dan melakukan rancang bangun 

desain teknologi tepat guna  sebagai solusi untuk memutus mata rantai penularan 

dan mencegah penyebaran penyakit. Lingkup dari teknologi tepat guna yang 

dikembangkan difokuskan kepada kualitas media air, pengamanan limbah dan 

pengendalian vektor penyakit. 

4. Percepatan penyerapan anggaran terutama pelaksanaan program prioritas. 

5. Advokasi dan Sosialisasi BBTKLPP Surabaya. 

Kegiatan pengenalan peran dan fungsi BBTKLPP Surabaya melalui kegiatan 

event national dan international serta kemitraan lembaga international. 



Laporan Tahunan  BBTKL PP Surabaya TA. 2020 15 

  

 

BAB IV 
HASIL KERJA 

 

A. Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

Sesuai dengan RAP Ditjen P2P 2020-2024, kegiatan Penyelenggaraan  PP dan PL 

Berbasis Laboratorium mempunyai output Terlaksananya Pemeriksaan laboratorium dan 

lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan 

faktor resiko lingkungannya. Dimana pencapaian output  BBTKLPP Surabaya 

melaksanakan beberapa kegiatan. 

 

B. Pencapaian  Kinerja 

Capaian kinerja adalah capaian manajemen khususnya dengan membandingkan 

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBTKLPP 

Surabaya tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi indikator kinerja sasaran. 

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020 

NO NAMA 

SASARAN 

NO NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI % 

1 Meningkatnya 

Pelayanan 

Surveilans dan 

Laboratorium 

Kesehatan 

Masyarakat 

1 Jumlah surveilans faktor risiko 

dan penyakit berbasis 

laboratorium yang 

dilaksanakan 

41 287 700 

2 Persentase rekomendasi hasil 

surveilans faktor risiko dan 

penyakit berbasis laboratorium 

yang dimanfaatkan 

25% 100% 400,00 

3 Persentase respon sinyal 

KLB/Bencana  kurang dari 24 

jam 

90% 100% 111,11 

4 Teknologi Tepat Guna yang 

dihasilkan 
11 11 100,00 

5 Nilai kinerja anggaran 
80 90,82 113,52 

6 Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan 

keuangan 

80% 100% 125,00 

7 Kinerja implementasi WBK 

satker 
70 79,34 113,34 

8 Persentase Peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL 

45% 66% 146,67 
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Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 untuk memenuhi target 

kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium Yang 

Dilaksanakan 

Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis 

laboratorium baik surveilans epidemiologi,  surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei 

penyakit dan faktor risiko kesehatan,  pengembangan pengujian dan kendali mutu 

laboratorium  oleh B/BTKLPP. 

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 41 laporan, yang terdiri dari 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Kajian Faktor Resiko Penyakit Bawaan Air Pada DAMIU di Kab Gresik 

b. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan di Kawasan Fasyankes di Kab Kediri 

c. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan di Kawasan Fasyankes di Kab 

Ponorogo 

d. Kajian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan di Kawasan Fasyankes di Kab Tuban 

e. Kajian Faktor Resiko Penyakit di Kawasan Wisata Mandalika 

f. Pelaksanaan Pelatihan Implementasi Sanitarian KIT di Lombok Tengah 

g. Kajian Faktor Risiko LingkunganTerhadap Penyakit Bawaan Makanan di Kota Batu 

h. Dukungan Pengendalian FR Kegiatan Monitoring Dapur Umum Makan Sahur Dalam 

Rangka PSBB Periode I di Kodam V Brawijaya 

i. Surveilans Laboratorium Resistensi Obat Kusta di Kab Mojokerto 

j. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyemprot IRS Malaria Kabupaten 

Malaka NTT 

k. Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Typhoid dan Hepatitis di Ponpes Tebu Ireng 

l. Penyelidikan Epidemiologi Penanggulangan KLB DBD di Kab Sikka 

m. Penyelidikan Epidemiologi Penanggulangan Leptospirosis di Kab Probolinggo 

n. Penyelidikan Epidemiologi Penanggulangan Leptospirosis di Kab Banyuwangi 

o. Penyelidikan Epidemiologi Kluster COVID-19 di Temboro Kab Magetan 

p. Penyelidikan Epidemiologi Kluster COVID-19 di PT H.M Sampoerna Kota Surabaya 

q. Penyelidikan Epidemiologi Chikungunya dan DBD di Kota Kediri 

r. Respon Peningkatan Kejadian DBD Pada Pandemi COVID-19 di Kab Jember 

s. Respon Peningkatan Kejadian DBD Pada Pandemi COVID-19 di Kab Malang 

t. Respon Peningkatan Kejadian DBD Pada Pandemi COVID-19 di Kab Pacitan 

u. Penyelidikan Epidemiologi Chikungunya dan DBD di Kab Trenggalek 

v. Pelacakan Kasus Suspek Antraks di Kab Pacitan 
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w. Jejaring Kerja dan Koordinasoi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Survei Evaluasi 

Prevalensi Kecacingan 

x. Penguatan Surveilans Lepto di Kab Gresik, Kab Pacitan dan Kota Probolinggo 

y. Survei Silvatik Rodent dalam Rangka Eliminasi Pes dan Penyakit Zoonotik Lainnya 

z. S3D di Provinsi Bali 

aa. S3D di Provinsi NTB 

bb. S3JE di Provinsi Bali 

cc. S3JE di Provinsi NTB 

dd. Penyelidikan Epidemiologi Contact Tracing Kasus COVID-19 di Kab Jombang 

ee. Penyelidikan Epidemiologi Contact Tracing Kasus COVID-19 di Kab Jember 

ff. Survei Penemuan Kasus TB Pada Ponpes di Kab Bangkalan 

gg. Survei Penemuan Kasus TB Pada Ponpes di Kab Bondowoso 

hh. Survei Penemuan Kasus TB Pada Ponpes di Kab Lombok Tengah 

ii. Survei Penemuan Kasus TB Pada Ponpes di Kab Lombok Barat 

 

 

Gambar 1 Pengukuran kecahayaan di Puskesmas di Kab Ponorogo dalam rangka Surveilans 

FR Kesehatan Lingkungan di Fasyankes Tahun 2020 
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2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis 

laboratorium yang dimanfaatkan 

Rekomendasi  hasil  kegiatan surveilans atau  kajian/Survei faktor risiko 

kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi,  surveilans faktor risiko 

penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit,  pengembangan pengujian dan 

kendali mutu laboratorium  oleh B/BTKLPP yang  ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam periode 3 tahun terakhir 

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 25 rekomendasi, yang 

terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

a. Pemetaan reseptifitas Malaria di Kab Manggarai Barat 

b. Pemetaan reseptifitas Malaria di Kab Manggarai Timur 

c. Pre Asessment Eliminasi Malaria di  Lombok Timur 

d. Pre Asessment Eliminasi Malaria di  Rotendao 

e. Pre Asessment Eliminasi Malaria di  Nagekeo 

f. Analisis Data Laboratorium Air Minum 

g. Analisis Data Laboratorium Air Bersih 

h. Analisis Data Laboratorium Udara Ambient 

i. Audit Internal Pengukian Labotratorium dan Kalibrasi 

 

 

Gambar 2. Pencidukan lokasi perindukan Anopheles pada kegiatan Pemetaan Reseptifitas 

Malaria di Kab Manggarai Timur 

3. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah 

layanan BTKL. 
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Respon sinyal Kewaspadaan dini  (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana 

yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya  < 24 jam dalam 1 (satu) tahun. 

Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, laporan penerimaan specimen 

Kegiatan dilaksanakan sebagai respon terhadap adanya sinyal kewaspadaan dini, 

verifikasi rumor, penyelidikan epidemiologi maupun investigasi yang disampaikan daerah 

di wilayah layanan kepada BBTKLPP Surabaya. Kegiatan ini telah dirasakan oleh 

masyarakat berisiko terutama dalam hal konfirmasi laboratorium, deteksi faktor risiko, 

Rapid Health Assessment (RHA), logistik penanggulangan, maupun bimbingan teknis 

penanggulangan pada tenaga daerah. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

1) Situs FR Komorbid COVID-19 di BPN Kab Pacitan 

2) Situs FR Komorbid COVID-19 di Puskesmas Nongkojajar Kab Pasuruan 

3) Situs FR Komorbid COVID-19 di Puskesmas Gempol Kab Pasuruan 

4) Investigasi Pada Kejadian Khusus Kegiatan Monitoring Dapur Umum Dalam 

Rangka PSBB COVID-19 Di Surabaya 

5) Investigasi Pada Kejadian Khusus Indikasi Penyakit Typhoid Dan Hepatitis Di 

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 

6) Dukungan Pengendalian Faktor Risiko Kegiatan Monitoring Dapur Umum Makan 

Sahur Dalam Rangka PSBB Periode I  Di KODAM V/BRAWIJAYA Surabaya 

7) Dukungan Pengendalian Faktor Risiko Kegiatan Monitoring Dapur Umum Makan 

Sahur Dalam Rangka PSBB Periode II  Di KODAM V/BRAWIJAYA Surabaya 

8) Dukungan Pengendalian Faktor Risiko Kegiatan Monitoring Dapur Umum Makan 

Buka Puasa Dalam Rangka PSBB Periode II  Di Lantamal V Surabaya 

9) Investigasi Khusus Dugaan Pencemaran Sungai Di Desa Sumput Kecamatan 

Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo 

10) Investigasi Dugaan Keracunan Gas Pada Pekerja Di PT Energi Agro Nusantara 

(Enero) 

11) Investigasi Khusus Kejadian Luar Biasa Banjir Bandang Di Desa Sempol Dan 

Desa Kalisat Kecamatan Ijen - Kabupaten Bondowoso 

12) Investigasi Kejadian Khusus Non Bencana (Covid 19) di Persada Hospital 

Malang 
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Gambar 3. Investigasi Khusus Kejadian Luar Biasa Banjir Bandang Di Desa Sempol Dan 

Desa Kalisat Kecamatan Ijen - Kabupaten Bondowoso 

4. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan 

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu 

tahun. Capaian indikator jumlah teknologi tepat guna (prototype) yang dihasilkan 

pada tahun 2020 sebanyak 11 unit sebagai berikut : 

a. Pengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas 

Air  

b. TTG RDT Boraks pada Masyarakat di Kawasan Wisata 

c. TTG RDT Formalin pada Masyarakat di Kawasan Wisata 

d. Pengembangan TTG Alat Mini Fogging 

e. Pengembangan Model TTG RDT Malaria 

f. Pengembangan TTG Lilin Pengusir Nyamuk Bahan Aktif Ekstrak Daun Mimba 

g. Penerapan TTG Antiseptik dan Desinfektan Alkohol Sebagai Pencegahan 

Penularan COVID-19 

h. Penerepan TTG Handsanitiser Gel Sebagai Pencegahan Penularan COVID 19 

i. TTG Lift Sehat 

j. TTG RDT Sakarin Dalam Makanan dan Minuman 

k. TTG Inovasi Bilik Disinfeksi Sebagai Pencegahan Penularan COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Inovasi TTG Lift Sehat di Kantor BBTKLPP Surabaya 
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Gambar 5. Pengembangan TTG Lilin Pengusir Nyamuk Bahan Aktif Ekstrak Daun Mimba 

 

5. Nilai Kinerja Anggaran 

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan 

realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata 

geometrik 

Kegiatan peningkatan kinerja anggaran pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut 

a. Mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD 

b. Revisi POK dan Revisi DIPA termasuk halaman III DIPA  

c. Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran 

d. Mendorong pencapaian keluaran kegiatan 

e. Mendorong kinerja keuangan  

f. Mendorong kepatuhan pelaporan keuangan 

6. Kinerja persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

Penilaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan  di 

hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan 

jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%.  

7. Kinerja Implementasi WBK satker 

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 

Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan 

evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.  
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Gambar 6.   Pendampingan dan Reviu dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi oleh 

Bagian Hukormas Ditjen P2P tahun 2020 

 

8. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) 

jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan 

nasional 

- Peningkatan jejaring laboratorium pengujian khususnya pemeriksaan specimen 

COVID-19 dengan Litbangkes, Labkesda, RS, Fasyankes lainnya. 

- Peningkatan kapasitas ASN di bidang pengelolaan keuangan dengan Biro 

Keuangan dan BMN Kemenkes , Bag Keuangan dan BMN Ditjen P2P,  dan 

KPPN dan Kanwil Keuangan 

- Peningkatan kapasitas ASN di bidang Pengadaan Barang dan jasa dengan 

institusi pelatihan yang direkomendasikan oleh LKPP 

- Peningkatan kapasitas ASN di bidang perencanaan dengan Biro Perencanaan 

Kemenkes, Bag PI Ditjen P2P  

- Peningkatan Kapasitas ASN di bidang Fungsional Sanitarian dengan Bapelkes 

Semarang 



Laporan Tahunan  BBTKL PP Surabaya TA. 2020 23 

  

 

 

Gambar 7.   OJT online Pengambilan dan pengujian specimen COVID-19 di tahun 2020 
 

C. Realisasi Anggaran 

1. Pengelolaan Program  

Pada Tahun Anggaran 2019 realisasi keuangan menunjukkan kemampuan sebesar 

97,77% atau sebesar Rp. 33.122.104.139,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

33.876.659.000,-. Sisa anggaran sebesar 2,23% merupakan sisa dari belanja modal, 

belanja pegawai, dan belanja barang/jasa. 

2. Pengelolaan Pelayanan 

BBTKLPP Surabaya juga merupakan satuan kerja yang memberikan layanan publik 

dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi 

pendapatan tahun 2019 mencapai Rp. 1.476.913.762,- dari target pendapatan 

sebesar Rp. 1.100.000.000 atau mencapai 134 %. Realisasi penggunaan PNBP 

sebesar Rp. 983.370.358 dari target penggunaan Rp. 989.989.000,- atau mencapai 

99,33 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam 

menggunakan jasa layanan laboratorium BBTKLPP Surabaya selama tahun anggaran 

2019 cukup baik.     

                                                 

D. Upaya WTP Dan Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business 

prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 
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Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata 

ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi 

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan 

komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk 

direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus 

segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, 

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan 

revolusioner. 

Upaya Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui Pilar Utama di BBTKLPP 

Surabaya yaitu: 

1. Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman implementasi tugas dan fungsi bidang 

dan bagian serta instalasi, reviu dan penataan instalasi laboratorium, pembagian beban 

kerja bidang dan bagian sesuai kapasitas tenaga maupun sarana dan prasarana  

2. Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi 

Prosedur teknis maupun manajemen yang memberikan kejelasan layanan, dilakukannya 

analisis dan evaluasi jabatan, pembangunan berbagai sistem informasi layanan 

konsumen internal maupun eksternal 

3. Pilar SDM, antara lain melalui penataan sumber daya manusia, peningkatan disiplin, 

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, optimalisasi pemanfaatan SIMPEG, dan 

penerapan reward and punishment secara konsisten 

 

Disamping itu dari upaya Reformasi Birokrasi melalui 8 area perubahan di BBTKLPP 

Surabaya telah dilaksnakan sebagai berikut : 

1. Mental Aparatur, dalam hal ini perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan 

mental aparatur yang dapat mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif 

bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Upaya yang telah dilaksanakan adalah 

membangun nilai-nilai perilaku positif pada aparatur melalui poster-poster tentang disiplin 

kerja, menolak gratifikasi, dan membiasakan yang benar. Disamping itu juga telah 

diterapkan pernyataan konsumen untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai. 
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Keteladanan terutama pimpinan dan jajaran struktural dalam berpeilaku positif 

merupakan hal yang penting dilakukan sehingga perilaku positif staf di bawahnya dapat 

terbentuk.  

2. Pengawasan merupakan upaya penting dalam terlaksananya perubahan perilaku 

koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui penguatan sistem pengawasan. Upaya 

yang telah dilakukan antara lain melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap 

perjalanan dinas, pelaksanaan lelang secara online dan terbuka, proses penerimaan 

sesuai kontrak, serta pencatatan dan penggunaan barang di gudang dilakukan 

menggunakan aplikasi sistem informasi.  

3. Akuntabilitas penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih 

berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai 

tugas dan fungsinya. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain melakukan penetapan 

kinerja baik jangka menengah maupun tahunan, melakukan kontrak kinerja dengan 

pejabat di atasnya, dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara 

berkala secara elektronik maupun konvensional. 

4. Kelembagaan Perubahan pada sistem kelembagaan secara internal perlu dilakukan 

penataan sehingga dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif 

dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Upaya yang telah 

dilaksanakan antara lain reviu dan penataan instalasi beserta tenaga, sarana dan 

prasarananya, penajaman implementasi fungsi bidang dan bagian maupun instalasi.  

5. Tatalaksana perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka 

mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga 

untuk mengubah mental aparatur. Upaya yang telah dilaksanakan adalah penyusunan 

SOP, Simulasi penerapan SOP, serta reviu dan pemutakhiran SOP. 

6. SDM Aparatur perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk 

memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang 

profesional. Upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah analisis beban kerja, 

penempatan pegawai sesuai bidang keahliannya, peningkatan kemampuan melalui 

berbagai bentuk Pendidikan dan pelatihan seperti tugas belajar, ijin belajar, seminar, 

pelatihan teknis fungsional maupun adminstrasi, sosialisasi, dan workshop. 

7. Peraturan Perundang-Undangan penguatan terhadap sistem peraturan perundang-

undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Upaya yang telah 

dilaksanakan antara lain sosialisasi peraturan dan perundangan dengan menghadirkan 

narasumber ayng kompeten. 

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/
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8. Pelayanan Publik penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar 

mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta 

peningkatan kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kaji ulang 

manajemen termasuk didalamnya janji pelayanan, melaksanakan jaminan mutu 

pelayanan melalui akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala, dan survei kepuasan 

pelanggan. 

  

http://pemerintah.net/pelayanan-publik/
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BAB V  

PENUTUP 

 

Laporan Tahunan BBTKLPP Surabaya tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun anggaran 

dalam pengelolaan keuangan, manajerial, dan kegiatan kepada Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Laporan ini juga merupakan evaluasi kinerja 

BBTKLPP Surabaya pada tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penentuan kebijakan dan rujukan dalam menyusun rencana kerja pada tahun 

selanjutnya. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit 

yang telah dilaksanakan di wilayah layanan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Bali, 

NTB, dan NTT tidak lepas dari peran dan kontribusi semua pihak baik internal maupun 

eksternal organisasi. Dalam internal BBTKLPP Surabaya telah melakukan upaya 

pengembangan SDM, pemutakhiran kelengkapan peralatan esensial laboratorium, sarana 

operasional maupun prasarana sehingga mampu secara optimal mendukung pelaksanaan 

seluruh tugas pokok dan fungsi serta menjangkau wilayah layanan. Disamping itu pula telah 

dilaksanakan upaya peningkatan jejaring kerja dengan para pemangku kebijakan 

(stakeholders) di daerah. Sinergi dengan institusi kesehatan daerah maupun institusi terkait 

lainnya baik tenaga, anggaran sarana maupun prasarana merupakan salah satu faktor 

penentu tercapainya target capaian kinerja pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan 

BBTKLPP Surabaya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di wilayah kerjanya. 

BBTKLPP Surabaya senantiasa terbuka untuk kritik dan saran yang membangun 

serta berbagai bentuk kerjasama maupun jejaring kerja sehingga upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat secara optimal pada umumnya, dan upaya pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan khususnya dapat berjalan secara nyata berhasil dan 

berdaya guna bagi semua. 

 

 

 

 

 


