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KATA PENGANTAR 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 

disusun secara bersama dan terintegrasi oleh masing-masing substansi yang dikoordinasikan 
melalui subbagian Tata Usaha Direktorat Kesehatan Lingkungan. Laporan ini merupakan bukti 
tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun tentang 
pencapaian target indikator Direktorat Kesehatan Lingkungan untuk dilaporkan ke tingkat 
administrasi yang lebih tinggi serta merupakan Evaluasi Kinerja Direktorat Kesehatan 
Lingkungan Tahun 2021. 

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi tentang 
penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Direktorat Kesehatan Lingkungan secara utuh serta 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam menyusun rencana kerja 
tahun berikutnya. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dan membantu 
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas ini. Saran atau kritik yang membangun dari semua 
pihak sangat kami perlukan terutama dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun 
berikutnya. 

 
 

 Jakarta,  27 Januari 2022 
 

        Direktur Kesehatan Lingkungan 
 
 
 
 
 

drg. R.Vensya Sitohang, M.Epid 
  NIP. 196512131991012001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Direktorat Kesehatan Lingkungan menyusun 
laporan kinerja (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan 
pada tahun 2021. 
Dalam upaya kesehatan lingkungan ditunjukan kepada kualitas lingkungan yang sehat, baik 
fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan 
serta Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, maka disusunlah Sasaran 
Direktorat Kesehatan Lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas 
lingkungan. 
Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana yang sudah 
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator dalam RPJMN, RKP 
dan Renja. Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari e-Monev: 
kesling.kesmas.kemkes.go.id dan laporan rutin Direktorat kesehatan lingkungan tahun 2021. 
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 
dengan Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memiliki 
6 Indikator Kinerja, (1) Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air Besar Sembarangan (SBS) 
dengan pencapaian sebesar 50,23% dari target 50% desa/kelurahan, (2) Jumlah Kab/kota yng 
menyelenggarakan Kabupaten/kota Sehat (KKS) dengan pencapaian sebesar 221 
kabupaten/kota dari target 220 kabupaten/kota, (3) Persentase sarana air minum yang 
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dengan pencapaian sebesar 72,97% 
dari target 64%, (4) Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai 
standar dengan pencapaian sebesar 3.421 Fasyankes dari target 3.000 Fasyankes (5) 
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar dengan 
pencapaian sebesar 52,42% dari target 44%, (6) Persentase tempan dan fasilitas umum (TFU) 
yang dilakukan pengawasan sesuai standar dengan pencapaian sebesar 60,04% dari target 
60%. 
Anggaran Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan pada tahun 2021 terdiri dari anggaran 
kantor pusat sebesar Rp. 257.535.380.000,- dan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.    
4.382.924.000,- dengan realisasi anggaran kantor pusat sebesar Rp. 254.008.336.372 ,- 
(98,63%) dan anggaran dekonsentrasi teralisasi sebesar Rp. 4.088.629.073,- ( 93,29%), hal 
ini sebanding dengan capaian kinerja program yang dipresentasikan melalui 6 indikator 
kinerja. 
Indikator kinerja program kesehatan lingkungan dilaksanakan sampai di tingkat puskesmas, 
sehingga dukungan alokasi anggaran untuk memastikan bahwa indikator dapat terlaksana 
sebagaimana mestinya mulai dari norma, standar, pedoman, kebijakan dan evaluasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Negara melalui Undang – Undang Kesehatan No 36/2009 mengamanatkan bahwa 
kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. 
Lingkungan yang sehat meliputi sarana sanitasi dan sarana air minum yang memenuhi 
syarat di permukiman dan perumahan, tempat –tempat umum seperti hotel, sekolah dan 
fasilitas umum, tempat pengolahan makanan dan fasyankes. Lingkungan sehat harus 
tersedia baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat akibat bencana alam. 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 
menjelaskan pengertian kesehatan lingkungan yang merupakan upaya pencegahan 
penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan 
kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sehingga 
kegiatan penyehatan lingkungan harus meliputi semua aspek tersebut melalui upaya 
penyehatan, pengamanan dan pengendalian.  
 
Oleh Sebab itu Direktorat Kesehatan Lingkungan sebagai regulator kegiatan kesehatan 
lingkungan di Indonesia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya sesuai amanat perundangan di Indonesia. Direktorat Kesehatan 
Lingkungan harus menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara 
tertulis melalui Laporan Kinerja. Laporan kinerja tersebut memuat capaian kinerja Direktorat 
Kesehatan Lingkungan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses 
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan 
tingkat kinerja yang dicapainya. 
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 disusun 
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan 
pertanggungjawaban kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021, sebagaimana 
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Kesehatan Lingkungan (TAPJA) dan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. 
 

B. Maksud dan Tujuan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap 
pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada kontrak kerja selama 
satu tahun anggaran. Laporan tersebut juga berperan sebagai perwujudan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 
C. Tugas  Pokok dan Fungsi 

Kelembagaan Direktorat Kesehatan Lingkungan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan pada Bab Keempat, Bagian Kelima, Pasal 59 mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
kesehatan lingkungan.  
 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 pasal 60 menyatakan bahwa 
Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, 
penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan 
limbah dan radiasi;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan 
pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan 
radiasi;  

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan 
air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan 
kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;  

d. fasilitasi pengelolaan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, 
dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;  

e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang penyehatan air dan sanitasi 
dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta 
pengamanan limbah dan radiasi; 

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, 
penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan 
limbah dan radiasi;  

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, 
penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan 
limbah dan radiasi; dan  

h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat  
  

Selanjutnya, pada peraturan yang salam pasal 61 disebutkan bahwa Direktorat Kesehatan 
Lingkungan terdiri atas :  
a. Subbagian Administrasi Umum; dan  
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

  
D. Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Kinerja terdiri dari pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja 
akuntabilitas kinerja dan kesimpulan. Sistematika penulisan secara rinci adalah sebagai 
berikut  : 

1. Bab I  merupakan Pendahuluan  
2. Bab II merupakan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari 

a) Perencanaan Kinerja 
b) Rencana Kinerja Tahunan 
c) Perjanjian Kinerja 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 
a) Pengukuran Kinerja 
b) Analisis Pencapaian Kinerja 
c) Sumber Daya  

4. Bab VI merupakan Kesimpulan 
5. Lampiran, terdiri dari   

a) Perjanjian Kinerja 
b) Lain – lain yang dianggap perlu 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
A. Perencanaan Kinerja 

Arah kebijakan dan strategi nasional tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang 
bersifat indikatif. Pada RPJMN tersebut memuat program-program pembangunan 
kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 tahun. Sesuai dengan visi 
dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

 
Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua 
yang terdiri dari : 
1. Peningkatan kualitas manusia indonesia. 
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan 

 
RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu 
Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian 
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat 
yang lebih baik. 

   
Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan meliputi : 

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu 
2. Peserta PBI yang mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu 
3. Menurunnya kematian maternal dan neontal 
4. Meningkatnya status gizi balita 
5. Meningkatnya promosike sehatan dan pemberdayaan masyarakat 
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksilintas sektor 
7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan 

pendekatan faktor risko 
8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar 
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan 
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah 
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan 

sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan 
14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

 
Oleh sebab itu, disusunlah tujuan, arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian 
Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2020-2024 
yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama 
penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary Health care) dengan mendorong 
peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologin 
dengan strategi RPJMN 2020-2024 meliputi: 
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi 
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 
3. Peningkatan pengendalian penyakit 
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4. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) 
5. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. 

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan, Sasaran Strategis 
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, maka disusunlah Sasaran Direktorat Kesehatan 
Lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan.  

 
Pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2020-2024 terdapat indikator sasaran 
dan target kegiatan Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024, sebagaimana 
dalam Tabel :  

 
Tabel 1. Indikator Sasaran dan Target Kegiatan Direktorat Kesehatan Lingkungan 

Tahun 2020-2024 

NO INDIKATOR RENSTRA 
Tahun (Target) 

Keterangan 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 
desa/kelurahan  dengan 
Stop Buang Air Besar 
Sembarangan ( SBS) 

40% 50% 60% 70% 90% 
RPJMN, Renstra, 
RAP, RAK, RKP, 

IKK 

2 Jumlah Kabupaten/Kota 
Sehat 110  220 280 380 420 

RPJMN, Renstra, 
RAP, RAK, RKP, 

IKK 

3 Persentase sarana  air 
minum diawasi /diperiksa  
kualitas air minumnya 
sesuai standar  

60% 64% 68% 72% 76% 
RPJMN, Renstra, 

RAK, IKK 

4 Jumlah fasyankes yang 
memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai 
standar 

2.600  3.000 4.850 6.250 8.800 
RPJMN, Renstra, 

RAK, IKK 

5 Persentase tempat 
pengelolaan pangan                   
( TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar 

38% 44% 50% 56% 62% 
Renstra, RAK, 

IKK 

6 Persentase tempat dan 
fasilitas umum  (TFU) yang 
dilakukan pengawasan 
sesuai standar  

55% 60% 65% 70% 75% 
Renstra, RAK, 

IKK 

 
B. Rencana Kinerja Tahunan 

Selain rencana kinerja lima tahunan, juga disusun rencana kinerja tahunan. Rencana 
kinerja tahunan merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja 
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 
Kemenkes 2020-2024 serta Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja KL) dan 
Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan. Berikut adalah tabel Rencana Kinerja 
Tahunan Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 dibagi dalam Triwulan 
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Kesehatan Lingkungan  
Tahun 2021 

NO INDIKATOR RENSTRA 

Tahun 2021 (Target Triwulan) 

TARGET 
TARGET 

TW I 
TARGET  

TW II 
TARGET  

TW III 
TARGET  

TW IV 

1 Persentase desa/kelurahan  dengan 
Stop Buang Ari Besar Sembarangan 
( SBS) 

50% 40,46% 43,64% 46,82% 50% 

2 Jumlah Kabupaten/Kota Sehat 220  111 158 191 220 

3 Persentase sarana  air minum 
diawasi /diperiksa  kualitas air 
minumnya sesuai standar  

64% 57,82% 59,89% 61,96% 64% 

4 Jumlah fasyankes yang memiliki 
pengelolaan limbah medis sesuai 
standar 

3.000  2.572 2.713 2.854 3.000 

5 Persentase tempat pengelolaan 
pangan                   ( TPP) yang 
memenuhi syarat sesuai standar 

44% 43,63% 43,75% 43,87% 44% 

6 Persentase tempat dan fasilitas 
umum  (TFU) yang dilakukan 
pengawasan sesuai standar  

60% 15% 30% 45% 60% 

 
C. Perjanjian Kinerja 

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan merupakan dokumen 
kesepakatan/perjanjian kinerja oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan selaku pelaksana 
program di tingkat Eselon II kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selaku 
pelaksana program di tingkat Eselon I. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mewujudkan 
target-target kinerja sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat pada akhir tahun 2021. 
Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. 
Penetapan Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 disusun dan 
ditandatangani oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat dan Direktur Kesehatan Lingkungan 
pada awal tahun 2021 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2021 pada akhir tahun 
2020. Adapun target-target kinerja sasaran yang akan dicapai Direktorat Kesehatan 
Lingkungan sebagiamana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan 
Lingkungan tahun 2021 terdapat pada tabel 3 berikut : 
 

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KET 

Meningkatnya 
Penyehatan dan 
Pengawasan 
Kualitas 
Lingkungan 

1. % desa/kelurahan  
dengan Stop Buang Ari 
Besar Sembarangan ( 
SBS) 

50% 

RPJMN, 
Renstra, 

RAP, RAK, 
RKP, IKK 

2. Jumlah Kabupaten/Kota 
Sehat 

220 

RPJMN, 
Renstra, 

RAP, RAK, 
RKP, IKK 
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3. % sarana  air minum 
diawasi /diperiksa  
kualitas air minumnya 
sesuai standar 

64% 
RPJMN, 
Renstra, 
RAK, IKK 

4. Jumlah fasyankes yang 
memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai 
standar 

3.000  
RPJMN, 
Renstra, 
RAK, IKK 

5. Persentase tempat 
pengelolaan pangan                   
( TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar 

44% 
Renstra, 
RAK, IKK 

6. Persentase tempat dan 
fasilitas umum  (TFU) 
yang dilakukan 
pengawasan sesuai 
standar 

60% 
Renstra, 
RAK, IKK 

 
Sumber pendanaan untuk kegiatan Penyehatan Lingkungan pada tahun 2021 berasal dari 
dua sumber, yakni Rupiah Murni (RM) dan hibah luar negeri langsung dalam bentuk barang 
dan jasa. Indikator kinerja kegiatan penyehatan lingkungan yaitu Persentase 
desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), Jumlah 
kabupaten/kota sehat, Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar, Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis  
sesuai standar, Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat 
sesuai standar dan Persentase tempat dan fasilitas  umum (TFU) yang dilakukan 
pengawasan sesuai standar.  Keenam indikator tersebut masuk ke program prioritas 
“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” dan turunannya ke kegiatan prioritas “Peningkatan 
Lingkungan Sehat” dan kegiatan prioritas “Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat”. Selain 
mendukung prioritas nasional, kegiatan Penyehatan Lingkungan juga mendukung 
pencapaian indikator bidang Kementerian Kesehatan adalah layanan internal untuk Satker 
Kesehatan Lingkungan.  

 
Tabel 4. Pagu Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Prioritas dan kewenangan  

Tahun 2021 

Prioritas 

Pagu (Rupiah) 

Rupiah Murni 

Hibah Luar Negeri 
Langsung dalam 

bentuk barang dan 
jasa 

Nasional 247.717.686.000 43.341.466.591 

Bidang 6.110.338.000 2.614.923.250 

Dukungan Manajemen 3.707.356.000  

Total Keseluruhan 257.535.380.000  45.956.389.841 

  
Sebagaimana tercantum pada Tabel 4 Total pagu Kesehatan Lingkungan pada tahun 2021 
adalah sebesar Rp   257.535.380.000,-  dengan rincian pendanaan berasal dari rupiah 
murni sebesar Rp 257.535.380.000,-  dan hibah luar negeri langsung karena dalam bentuk 
barang dan jasa sehingga tidak masuk ke dalam DIPA Satker Kesehatan Lingkungan. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
1. Pengukuran Kinerja 

Pada Tahun 2021 Direktorat Kesehatan Lingkungan memiliki 6 indikator kinerja sasaran 
yang meliputi : 
1. Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 
2. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai 

standar 
3. Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis  sesuai standar 
4. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar 

dan  
5. Persentase tempat dan fasilitas  umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar 
6. Jumlah kabupaten/kota sehat 

Tabel 5. Realisasi Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 

No Indikator 

Target  Realisasi/Capaian  

KET 

% Absolut  Realisasi 

 Capaian 
(Realisasi/ 
Target*100) 

1 Persentase 
desa/kelurahan Stop 
Buang Air Besa 
Sembarangan (SBS) 

50% 50 % 
desa/kel dari 

80.956 
desa/kel 

50,23% 
(40.665 

desa/kel) 

100,46% Tercapai 

2 Persentase sarana air 
minum yang 
diawasi/diperiksa 
kualitas air minumnya 
sesuai standar 

64% 22.727 
SAM dari 
35.511 
SAM 

 

72,97 % 
(25.912 
SAM) 

114,02 % Tercapai 

3 Jumlah Fasyankes 
yang memiliki 
pengelolaan limbah 
medis sesuai standar 

24,75% 3.000 
Fasyankes 
dari 12.119 
Fasyankes 

 

3.421 
Fasyankes 
(28,23%) 

114,03% Tercapai 

 
 

4 

Persentase Tempat 
Pengelolaan Pangan 
(TPP) yang 
memenuhi syarat 
sesuai standar 

44% 90.133 TPP 
dari 204.849 

TPP 

52,42 % 
(107.390 

TPP) 

119,14% Tercapai 

5 Persentase Tempat 
Fasilitas Umum (TFU) 
yang dilakukan 
pengawasan sesuai 
standar 

60% 47.299 
TFU dari 

78.832 TFU 

60,04% 
(47.330 
TFU) 

100,07% Tercapai 

6 Jumlah kab/kota 
sehat 

42,80% 220 kab/kota 
dari 514 
kab/kota 

221 
kab/kota 
(42,99%) 

 
 

100,45% 

Tercapai 

Status: 
      

< 60% 60 – 90% > 90% 
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Capaian Kinerja Organisasi Direktorat Kesehatan Lingkungan Th 2021 disusun 
berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran program selama satu tahun anggaran. 
Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase angka realisasi terhadap angka 
target.  

Grafik 1. Capaian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 

 

 
Indikator 1 : Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 
Indikator 2 : Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya 

  sesuai standar 
Indikator 3 : Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar 
Indikator 4 : Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai  
     standar 
Indikator 5 : Persentase tempat dan fasilitas  umum (TFU) yang dilakukan pengawasan  
     sesuai standar  
Indikator 6 : Jumlah kabupaten/kota sehat 
 
Pada tahun 2021, semua indikator tercapai kinerjanya sudah di atas 100 %. Capaian kinerja 
paling rendah sebesar 100,07% yaitu Persentase tempat dan fasilitas  umum (TFU) yang 
dilakukan pengawasan sesuai standar. Sedangkan capaian kinerja paling tinggi sebesar 
119,14% yaitu indikator Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar. Jadi dari 6 indikator yang ada sudah mencapai target sehingga dapat 
disimpulkan bahwa capaian kinerja Dit. Kesling Th 2021 berdasarkan jumlah indikator yang 
sudah tercapai 100 %. 

Grafik 2. Sandingan Capaian Kinerja tahun 2020 - 2021 
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Dari grafik 2 terlihat capaian 2021 nilai kinerjanya ada 4 indikator meningkat yaitu indikator 
Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar 
tercapai pada tahun 2020 sebesar 114,5% tahun 2021 mencapai 119,14%, indikator 
Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 
2020 sebesar 93,5% tahun 2021 sebesar 114,03%, indikator Persentase sarana air minum 
yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 
96,37% tahun 2021 sebesar 114,02%, indikator Persentase desa/kelurahan Stop Buang air 
besar Sembarangan (SBS) pada tahun 2020 sebesar 93,2% tahun 2021 100,46%, 
sedangkan 2 indikator menurun capaian kinerjanya yaitu indikator Jumlah kabupaten/kota 
sehat pata tahun 2020 sebesar 100,91% tahun 2021 sebesar 100,45% dan Persentase 
tempat dan fasilitas  umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 
2020 102,65% pada tahun 2021 100,07%. Sehingga untuk dapat menjadi perhatian capaian 
kinerja tahun berikutnya. 
 

2. Analisis Pencapaian Kinerja 
Indikator disusun menggunakan Baseline Data/Realisasi Tahun 2018 dan pada saat tahun 
berjalan penyusunan (Semester I dan TW III Tahun 2019). 
1. Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS) 

Pada periode 2015-2019, indikator keberhasilan STBM adalah desa/kelurahan yang 
melaksanakan STBM. Indikator tersebut dari sisi pencapaian target telah tercapai, 
bahkan melampaui target. Setiap kab/kota mengawal pencapaian tersebut dengan 
melakukan pemicuan di desa/kelurahan, menciptakan natural leader (kader desa) serta 
memfasilitasi penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM) dalam perubahan perilaku 
praktik baik dan intervensi sarana sanitasi yang dibutuhkan masyarakat.  
 
 
Berdasarkan hasil evaluasi untuk dapat mewujudkan perubahan perilaku masyarakat 
agar tidak lagi buang air besar sembarangan dan menjawab percepatan akses sanitasi 
aman menuju SDGs pada tahun 2030 serta sesuai dengan target RPJMN yang 
diinginkan adalah NOL % masyarakat Indonesia yang buang air besar sembarangan 
ditempat terbuka pada tahun 2024 maka Kementerian Kesehatan dituntut untuk 
mengawal target indikator menjadi indikator ouput yang berkualitas  yaitu 
Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS). 
 
Sampai dengan tahun 2018 realisasi desa/kel SBS/ODF sebesar 5.310 desa (6.56%). 
Kemudian pada tahun 2019 realisasinya sebesar 23.574 desa (29,13%). Sebagai basis 
penetapan target di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana pada tahun 2024 
diharapkan 90 % masyarakat Indonesia sudah tidak lagi Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) dan NOL % BAB ditempat terbuka maka diperlukan percepatan 
melalui penguatan seluruh peran K/L. Kementerian Kesehatan berperan dalam 
perubahan perilaku SBS. Kementerian PUPR berperan dalam penyediaan akses 
pengamanan limbah domestik khususnya menuju aman. Kementerian Dalam Negeri 
berperan dalam penguatan peran Pemerintah Daerah. Kemudian Kementerian Desa 
untuk penguatan pembiayaan dana desa dalam prioritas untuk sanitasi dan air minum 
aman. Serta Bappenas berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan dan 
implementasi program serta target capaian dari masing masing indikator Kementerian 
terkait. 
 
Data capaian tahun 2018 dan 2019 dijadikan sebagai basis penetapan target tahun 
2020 yang dimulai dengan 40%. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan data desa yang 
sudah menyatakan SBS (klaim ODF) namun belum terverifikasi dan adanya advokasi 
melalui pemberian penghargaan STBM Award. Kenaikan 10% per tahun berdasarkan 
capaian ODF/SBS pertahun sejak 2015 hingga 2019 secara nasional. Pada akhir 2024 
terdapat lonjakan kenaikan target sebesar 20%. Hal ini dalam rangka mengejar 
percepatan menuju ke 100% kases sanitasi. Namun, berdasarkan hasil analisis masih 
ada hambatan terhadap masyarakat yang buang besar sembarangan terselubung 
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(BAB/OD tertutup) di wilayah perkotaan yang memerlukan usaha yang cukup kuat 
untuk terjadinya perubahan. BAB/OD tertutup diperkirakan sebesar 17 %, namun 
diharapkan dapat turun hingga 10%. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan 
sarana dan kepemilikan lahan tangki septik di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu target 
persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar di tahun 2024 sebesar 90% dengan 
asumsi masih ada 10% kepala keluarga yang melakukan BAB/OD tertutup. 
 
Dari capaian tahun 2020 desa/kelurahan Stop Buang Air Besa Sembarangan (SBS) 
belum tercapai dari target 40% tercapai 37,28% dari 80.930 desa/kelurahan yang 
ditargetkan akan tetapi pada tahun 2021 bertambah menjadi 80.956 desa/kelurahan, 
indikator ini dapat tercapai pada tahun 2021 dari target 50% tercapai 50,23%, ini 
menjadi acuan dan perlu terus didorong dengan menjadi syarat kab/kota sehat 
mendapatkan swastisaba serta komitmen pemerintah daerah yang semakin tinggi. 
 

2. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar  
Sampai dengan Tahun 2018 realisasinya sebesar 19.93% (92.435 SAM) dari target 45 
% (32.200 SAM). Sementara sampai dengan Semester I dan TW III Tahun 2019 
realisasinya sebesar 50.2% (55.631 SAM) dari target sebesar 50% (55.431 SAM).  
Dengan demikian target yang ditetapkan pada awal periode (tahun 2020) sebesar 60%, 
yang bertambah kurang lebih 10% dari realisasi terakhir, dengan kenaikan per tahun 
sebesar 4%. Kenaikan lebih rendah 1% dari periode sebelumnya (2015-2019) karena 
pada periode sebelumnya terdapat 3 tahun yang tidak mencapai target. 
 
Persentase sarana  air minum diawasi /diperiksa  kualitas air minumnya sesuai standar 
didefinisikan sebagai sarana air minum yang diperiksa kualitasnya dan memenuhi 
syarat di antara seluruh jumlah sarana air minum yang ada. Sarana Air Minum yang 
dihitung termasuk sarana depot air minum, PDAM, dan PAMSIMAS. 
 
Pada tahun 2020 indikator sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar tidak tercapai dari target 60% tercapai 57,82%, sarana air 
minum yang dilakukan pengawasan 89.483 sarana, tahun 2021 indikator sarana air 
minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dari target 64% 
tercapai 72,97% dari sarana air minum 35.511 yang dilakukan pengawasan. Dilihat dari 
hal ini untuk sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai 
standar menurun dari tahun 2020 walaupun secara capaian meningkat/tercapai pada 
tahun 2021. Hal ini untuk menjadi perhatian target sarana yang akan menjadi target 
sasaran pengawasan tahun 2022 disesuaikan dengan definisi operasional yang sudah 
ditetapkan dan adanya fokus prioritas sasaran pengawasan kepada penyelenggaraan 
yang berbasis institusi dan penyelenggaraan air minum berbasis komunal. 
 

3. Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar 
Sampai dengan Tahun 2018 realisasinya sebesar 33.7% (946 RS) dari target sebesar 
28% (786 RS). Sementara sampai dengan Semester I dan TW III Tahun 2019 
realisasinya sebesar 35.92% (1.027 RS) dari target sebesar 36% (1.030 RS). Lokus 
pada periode 2015-2019 adalah RS, dengan jumlah RS terdaftar pada saat itu sebesar 
2.881 RS. Sementara lokus pada periode 2020-2024, bukan hanya RS melainkan juga 
Puskesmas dengan jumlah Puskesmas terdaftar pada saat itu sebesar 9.993 
Puskesmas. Untuk RS, dengan berdasar pada jumlah RS terdaftar pada saat itu 
sebesar 2.881 RS dan dengan harapan pada akhir periode (tahun 2024) tercapai 
100%, maka ditetapkanlah target sebesar 2.881 RS. Sementara untuk Puskesmas, 
karena masih baru awal pelaksanaan maka target yang ditetapkan pada akhir periode 
(tahun 2024) barulah sebesar 60% (5.919 Puskesmas). Sehingga dapat disimpulkan 
target yang ditetapkan untuk akhir periode (tahun 2024) sebesar 8.800 RS (2.881 RS 
dan 5.919 Puskesmas). 
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Sehingga jika diurai mundur, dengan penurunan 10% untuk RS dan juga dengan 
mengacu pada baseline data yang ada, maka target yang ditetapkan pada awal periode 
(tahun 2020) sebesar 60% (1.728 RS). Sementara untuk Puskesmas, dengan 
penurunan secara bertahap 20%,15%, 10%, 5%, maka target yang ditetapkan pada 
awal periode (tahun 2020) sebesar 10% (872 Puskesmas). Sehingga dapat 
disimpulkan target yang ditetapkan untuk awal periode (tahun 2020) sebesar 2.600 RS 
(1.728 RS dan 872 Puskesmas). 
 
Pada tahun 2020 capaian fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai 
standar tidak tercapai dari target 2.600 fasyankes tercapai 2.431 fasyankes dari jumlah 
12.119 fasyankes dan pada tahun 2021 indikator fasyankes yang memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai standar telah tercapai dari target 3.000 fasyankes tercapai 3.421 
fasyankes. 

 
4. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai 

standar 
Sampai dengan Tahun 2018 realisasinya sebesar 26.41% (33.693 TPM) dari target 
sebesar 26% (17.020 TPM). Sementara sampai dengan Semester I dan TW III Tahun 
2019 realisasinya sebesar 29.12% (44.638 TPM) dari target sebesar 32% (49.054 
TPM). Mengacu pada pelaksanaan (target dan realisasi) pada tahun sebelumnya 
dimana kenaikan target dan realisasi per tahun rata-rata sebesar 6%, maka 
ditetapkanlah target pada awal periode (tahun 2020) sebesar 38% dengan kenaikan 
per tahun sebesar 6%. 
 
Pada tahun 2020 dari target indikator Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat sesuai standar dari target 38% tercapai 43,51% dari target jumlah 
182.202 TPP, pada tahun 2021 dari target 44% tercapai 52,42% dari target sarana 
204.849 TPP. Agar lebih diperhatikan terhadap target indikator Tempat Pengelolaan 
Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar untuk tahun 2022 karena capaian 
indikator sudah dapat mencapai lebih 8 % per tahunnya dari yang ditargetkan sehingga 
memungkinkan sampai akhir tahun 2024 dapat lebih besar capaiannya dari yang 
ditargetkan. 
 

5. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar 
Sampai dengan Tahun 2018 realisasinya sebesar 61.3% (127.731 TTU) dari target 
sebesar 56% (116.682 TTU). Sementara sampai dengan Semester I dan TW III Tahun 
2019 realisasinya sebesar 61.38% (127.892 TTU) dari target sebesar 58% (120.849 
TTU). Sampai dengan pertengahan tahun 2019, jumlah TFU terdaftar sebesar 208.361 
TTU. Sementara tentunya akan ada perkembangan jumlah TTU yang terdaftar atau 
dapat dikatakan bertambah/lebih banyak dari 208.361 TTU, sehingga pelaksanaan 
akan lebih sulit/berat. Karena itu maka target yang ditetapkan pada awal periode tahun 
2020 sebesar 55%, yang dikurangi kurang lebih 5% dari realisasi terakhir, dengan 
kenaikan 5% setiap tahunnya, karena rata-rata realisasi pada periode sebelumnya 
(2015-2019), kurang lebih 5% melebihi target. 
 
Pada tahun 2020 indikator Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar dari target 55% tercapai 56,57% dari sarana yang menjadi sasaran 
69.237 TFU, dan pada tahun 2022 dari target 60% tercapai 60,04% dari sarana yang 
menjadi sasaran 78.832 TFU.  
 

6. Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS) 
Sampai dengan Tahun 2018 realisasinya sebesar 358 kab/kota dari target sebesar 376 
kab/kota. Sementara sampai dengan Semester I dan TW III Tahun 2019 realisasinya 
sebesar 366 kab/kota dari target sebesar 386 kab/kota. Namun pada saat itu, DO untuk 
indikator hanyalah 2 kriteria yaitu memiliki SK Tim Pembina KKS dan memiliki SK 
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Forum KKS. Sementara untuk tahun 2020-2024, DO yang ditetapkan lebih banyak dari 
sebelumnya mencakup 5 kriteria yaitu memiliki SK Tim Pembina KKS, memiliki SK 
Forum KKS, memiliki Rencana Kerja Tim Pembina KKS, memiliki Rencana Kerja 
Forum KKS dan memiliki laporan hasil verifikasi oleh provinsi yaitu pelaksanaan 
minimal 2 tatanan kawasan sehat (masyarakat yang sehat mandiri; permukiman, 
sarana dan prasarana umum). Dengan demikian, dengan menggunakan DO yang 
baru, yang tentunya lebih sulit/berat, maka jika ditelaah dari 366 kab/kota hanya 110 
kab/kota yang dapat memenuhi 5 kriteria.  
 
Capaian indikator kab/kota sehat tahun 2020 telah tercapai dari target 110 kab/kota 
tercapai 111 kab/kota sedangkan pada tahun 2021 indikator kab/kota sehat ditargetkan 
220 kab/kota tercapai 221 kab/kota, sehingga perlu selalu ada strategi yang tepat agar 
tahun 2022 dapat tercapai target yang ditetapkan sebesar 280 kabupaten/kota. 
 

Dengan mempertimbangkan sistem monitoring yang telah dibangun dengan aplikasi yang 
dapat diakses oleh pengguna data dan mitra, Direktorat Kesehatan Lingkungan terus 
berupaya mengembangkan sistem aplikasi yang telah ada untuk mendukung kelancaran 
pemantauan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2020-2024. Adapun 
sitem monitoring Direktorat Kesehatan Lingkungan dapat di akses melalui Dashboard 
Kesling (kesling.kesmas.kemkes.go.id) sesuai tercantum dalam gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi untuk mencapai target 
indikator, yang tertuang dalam poksi sebagai berikut: 
 

1. Poksi Penyehatan Air & Sanitasi Dasar 
Untuk mengatasi masalah sanitasi dan kecukupan kebutuhan air minum, Direktorat 
Kesehatan Lingkungan, khususnya Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar (PASD) 
melakukan berbagai kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM). Hal tersebut tertuang dalam dua indikator yang menjadi target 
pelaksanaan kegiatan program PASD yang meliputi Persentase Desa/Kelurahan Stop 
BABS (SBS) dan Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar. 

a. Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS) 

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pembangunan kesehatan, khususnya terkait 
hygiene, air dan sanitasi masih sangat besar. Walaupun demikian, pembanguna sanitasi 
dan air minum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pasca 
implementasi STBM yang dimulai tahun 2008 terlihat peningkatan tren akses sanitasi 
berdasarkan data dari sistem monitoring STBM berbasis elektronik (e-monev STBM). 
Tren peningkatan akses sanitasi tahun 2009-2013 hanya 2,13% per tahun meningkat 
menjadi 5,94% pertahun pada tahun 2015-2018. Dalam penyelenggaraan kegiatan 
STBM sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 tentang penyediaan sanitasi yang aman 
dan layak perlu diperhatikan penyelenggaraan kegiatan pasca deklarasi Bebas Buang 
Air Besar Sembarangan (SBS). Antara lain mendorong dan meningkatkan tersedianya 
sanitasi aman dimasyarakat dan mencegah masyarakat kembali kepada perilaku lama 

Gambar 1. Dashboard kesling (kesling.kesmas.kemkes.go.id) 
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(perilaku pada pilar-pilar STBM) serta skema pembiayaan pada masyarakat marginal 
(miskin) dan lokus stunting. 
 
Pembangunan Sanitasi di Indonesia melalui Program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) dilakukan dengan pendekatan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. 
Tren peningkatan sanitasi dan target SBS diharapkan ada peningkatan 50% 
desa/kelurahan SBS hingga tahun 2024 tercapai 90%. 
 
Akses terhadap air minum dan sanitasi aman menyumbang pada perbaikan status 
kesehatan, terutama kesehatan perempuan dan anak. Ketersediaan air minum dan 
sanitasi aman dan layak mengurangi tingginya Angka Kematian Bayi dan Balita, yang 
umumnya meninggal karena penggunaan air dan sarana sanitasi yang tidak aman dan 
layak sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyebaran dan  penyakit infeksi 
berbasis lingkungan seperti; diare,disentri, kolera, hepatitis, penyakit kulit dan lain-lain. 
Kejadian penyakit infeksi yang sering berulang karena sumber penyakitnya tidak 
dihilangkan dapat menyebabkan gangguan kecukupan gizi kronis untuk pertumbuhan 
dan perkembangan bayi dan bailta. Jika kekurangan asupan gizi kronis terjadi pada ibu 
hamil dan bayi maka dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak balita. Risiko 
terberat dari kejadian stunting yaitu gangguan perkembangan pada otak dan organ  
penting lainnya dalam tubuh. Terjadinya gangguan pertumbuhan otak akan 
menyebabkan rendahnya kemampuan dan fungsi otak. Hal ini akan menjadi ancaman 
utama terhadap kualitas manusia Indonesia, yang berdampak terhadap kemampuan 
daya saing bangsa. 

 
1. Definisi operasional 

Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 
didefinisikan sebagai Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi 
melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses 
verifikasi 
 

2. Cara perhitungan  
Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 
dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑆𝐵𝑆  

=  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑆𝐵𝑆

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 
× 100% 

     
                                               40.665 
  % desa/kel SBS = ──────  x 100 % = 50,23% 
                                               80.956 
3. Analisa target dan capaian serta Penyajian Data 

Analisa penyajian data dan capaian indikator adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 6. Realisasi Capaian Indikator Presentase desa/kelurahan SBS  
per Provinsi Tahun 2021 

No Provinsi 
Jml 

Desa/Kel 

Jml 
Desa/Kel 

SBS 

Desa/Kel 
SBS 

1 DI Yogyakarta 438 438 100% 

2 Sulawesi Selatan 3047 2933 96% 

3 Jawa Tengah 8578 7303 85% 

4 Nusa Tenggara Barat 1137 958 84% 

5 Sulawesi Utara 1784 1476 83% 

6 Nusa Tenggara Timur 3296 2632 80% 
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No Provinsi 
Jml 

Desa/Kel 

Jml 
Desa/Kel 

SBS 

Desa/Kel 
SBS 

7 Jawa Timur 8498 6151 72% 

8 Kepulauan Bangka Belitung 391 267 68% 

9 Lampung 2643 1758 67% 

10 Jawa Barat 5956 3920 66% 

11 Sumatera Selatan 3252 1756 54% 

12 Jambi 1562 783 50% 

13 Bali 716 326 46% 

14 Kalimantan Selatan 2008 912 45% 

15 Riau 1875 851 45% 

16 Sulawesi Tenggara 2248 946 42% 

17 Kalimantan Utara 481 200 42% 

18 Sulawesi Tengah 1990 809 41% 

19 Bengkulu 1527 581 38% 

20 Kalimantan Timur 1020 364 36% 

21 Sumatera Barat 1117 381 34% 

22 Kalimantan Tengah 1565 501 32% 

23 Sulawesi Barat 649 197 30% 

24 Kepulauan Riau 417 104 25% 

25 Aceh 6509 1481 23% 

26 Banten 1551 346 22% 

27 Sumatera Utara 6113 1174 19% 

28 Maluku 1078 178 17% 

29 Maluku Utara 1194 194 16% 

30 Kalimantan Barat 2104 285 14% 

31 Dki Jakarta 267 33 12% 

32 Gorontalo 729 78 11% 

33 Papua Barat 1447 141 10% 

34 Papua 3769 208 6% 

 Nasional 80.956 40.665 50,23% 

 
Visualisasi capaian perprovinsi terhadap target dan angka nasional dapat dilihat pada 
grafik berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 
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Grafik 3. Capaian Indikator desa/kelurahan SBS tahun 2021 
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Berdasarkan data emonev STBM per 31 Desember 2021, terdapat 11 provinsi yang 
berada diatas angka nasional yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, 
Kepualauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan dengan 
12 provinsi yang sudah memenuhi target nasional yaitu 50% desa/kel SBS. Sebagian 
besar (sebanyak 22 provinsi berada dibawah angka nasional). Provinsi dengan 
capaian SBS terbesar adalah DI Yogyakarta yaitu 100% dan terendah yaitu Papua 
sebesar 6%.  

                     
Grafik 4. Target dan Capaian Indikator presentase desa/kelurahan SBS  

Tahun 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan grafik 4. target dan capaian indikator presentase desa/kelurahan SBS 
dengan target 50% pada tahun 2021 tercapai sebesar 50,23% sehingga capaian 
kinerja 100,46%.  

 
4. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai Target 

Dalam rangka mencapai target desa/kel dengan SBS dilakukan langkah-langkah 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Melakukan advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait STBM 

1) Melakukan advokasi percepatan SBS 
2) Melakukan advokasi melalui STBM Award 

b. Menyediakan dukungan Sarana Prasarana STBM 
1) Intervensi Kesehatan Lingkungan di Lokus Stunting 
2) Intervensi Kesehatan Lingkungan di Daerah Sulit 

  
 
 

Advokasi Percepatan SBS 
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Gambar 2. Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan pembinaan STBM 

Tahun 2021 
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Advokasi melalui STBM Award 

  

 

 

 

Intervensi Kesehatan Lingkungan pada lokus stunting dan daerah sulit 

 

 

 

 

 

5. Faktor keberhasilan 
Capaian indikator desa/kel SBS telah mencapai target dengan kinerja 100,46%. 
Adapun faktor keberhasilan yang mendukung hal tersebut antara lain: 
a) Integrasi indikator SBS dalam pelaksanaan penyelenggaraan penghargaan  KKS 
b) Implementasi intervensi kesehatan lingkungan stimulan jamban sehat dengan 

pendekatan padat karya tunai desa 
c) Penguatan pendanaan sanitasi melalui peluang alternatif pembiayaan dengan 

kredit mikro bagi sasaran masyarakat 
d) Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 
e) Inovasi apresiasi Kepala Daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 

melalui STBM Award 
f) Keaktifan Pokja air minum dan sanitasi tingkat Kab/Kota 
g) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan SBS 
h) Fasilitasi pendampingan realisasi target indikator yang kontinu 
i) Ketersediaan tenaga Korprov di 34 Provinsi dalam pencapaian SBB dan 

pendampingan teknis 
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j) Ketersediaan dana BOK lokus prioritas STBM. 
 

6. Faktor penghambat 
Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target indikator desa/kelurahan SBS 
antara lain: 
a. Sistem aplikasi Emonev STBM 
b. Kondisi geografis daerah spesifik yang memerlukan opsi teknologi yang khusus 
c. Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas petugas/sanitarian dalam 

memverifikasi dan melakukan pemicuan STBM. 
 

7. Alternatif solusi 
Adapun alternatif solusi dari faktor penghambat tercapainya target indikator 
desa/kelurahan SBS antara lain: 
a. Optimalisasi pendanaan sanitasi dengan pembiayaan kredit mikro seperti dana 

Ziswaf dll 
b. Penyediaan alternatif capaian laporan melalui dashboard air dan sanitasi 

menggunakan google spreadsheet yang dapat menampilkan Kab/Kota pada 
dashboard 

c. Tersedianya pedoman opsi TTG Sanitasi daerah spesifik 
d. Tersedianya panduan Verifikasi STBM secara virtual. 

 
8. Analisis efisiensi Sumber Daya 

1) Sumber daya manusia 
Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penyehatan Air dan sanitasi dasar di awal 
tahun 2021 berjumlah 15 orang. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari 1 orang 
Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 6 orang Sanitarian Ahli Muda, dan 2 orang 
pelaksana ditambah 2 orang non PNS. Berdasarkan Pendidikan terdiri dari 9 orang 
magister dan 2 orang sarjana. Sumber daya manusia dioptimalkan dapat membantu 
kegatan kelompok substansi karena di pertengahan tahun ada 2 orang SDM telah purna 
tugas. Dilihat dari pencapaian output dari yang ditargetkan 100% tercapai, dari 
komponen 21 kegiatan dengan 1.285 pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu 
sebanyak 4.309 jam, untuk menyelesaikan kegiatan  dibutuhkan tenaga 17 orang, 
sehingga efisien SDM sebesar 2 orang. 

2) Metode 
Pelaksanaan kegiatan di program penyehatan sanitasi dasar dilaksanakan melalui 
daring/online murni dan hybrid (gabungan daring/online dan maupun tatap muka/offline. 
Untuk rapat koordinasi dan konsolidasi percepatan capaian pengawasan kualitas air 
minum dilaksanakan full daring, namun dalam monitoring untuk intervensi kesling TTG 
Sanitasi dan PKTD Daerah Sulit dilaksanakan secara online dan offline. Pendampingan 
PKTD dan TTG dilakukan melalui kerjasama dengan TNI AD. Persiapan kegiatan 
advokasi dan kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award, Hari Cuci 
Tangan Pakai Sabun (HCTPS) dan penyusunan NSPK dilakukan secara online. 
Sementara pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan NSPK dilakukan secara hybrid 
dengan protokol kesehatan yang ketat. 

3) Material 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan STBM, baik konsolidasi, sosialisasi 
dan advokasi tetap mengacu pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2014, serta panduan dan 
pedoman PKTD Daerah Sulit, Buku Daftar Opsi TTG Sanitasi, Panduan EHRA, Panduan 
Pembiayaan Alternatif Sanitasi agar kegiatan mempunyai acuan dan kegiatan lebih 
terarah. Untuk mempermudah penyampaian bahan ajar untuk pelatihan dibuat dalam 
paket video tutorial pembelajaran yang dapat diperoleh di media youtube sehingga dapat 
diputar secara berulang,dan apabila situasi daerah tidak ada sinyal/terbatas peralatan 
tetap disediakan media pembelajaran yang bisa dilihat dan diikuti secara offline 
(perangkat PC/laptop/USB/lainnya). 
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4) Machine  
Dukungan data dan sistem informasi pelaporan dalam percepatan pencapaian target 
indikator sangatlah penting. E-Monev STBM menjadi lima pilar sedang dalam proses 
pengembangan sehingga sementara menggunakan dashboard indicator penyehatan air 
dan sanitasi. 
 

5) Anggaran 
Dukungan penganggaran dalam rangka pencapaian indikator diperoleh dari dana APBN 
tahun 2021 dan hibah Unicef dan USAID sebagai dana dukungan APBN. Realisasi 
anggaran desa/kelurahan SBS  pada tahun 2021 adalah sebesar  Rp 17.323.199.175,- 
tercapai 96,77% dari pagu Rp. 17.901.324.000,-. Disandingkan dengan capaian 
indikator 100,46% maka terjadi efisien anggaran 3,69%. 

 
Grafik 5. Sandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Indikator desa/kelurahan 

SBS Tahun 2020-2021 

 
 

Terlihat dalam grafik 5 apabila data capaian indikator presentase desa/kelurahan SBS 
disandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 93,20% pada tahun 2021 mencapai 
100,46% sehingga capaian indikator presentase desa/kelurahan SBS mengalami 
kenaikan 7,26%. Dengan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pencapaian target 
desa/kel dengan SBS pada tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 
36.213.747.000,- tercapai 99,15% atau sebesar Rp. 35.907.245.847,- pada tahun 2021 
dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.901.324.000,- tercapai 96,77% atau Rp 
17.374.779.250,- sehingga dapat disimpulkan dalam mencapai target indikator ada 
efisiensi anggaran 48,39% dari tahun sebelumnya. 

b. Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan 

Pengawasan Kualitas air minum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengawasi 
kualitas air minum dari pelaksana penyelenggara air minum baik secara internal maupun 
eksternal terhadap air yang dihasilkan dan harus memenuhi syarat secara fisik, kimia, 
maupun mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010. 
 
Pengawasan kualitas air minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum, 
bahwa Pengawasan Internal dilakukan sendiri oleh pelaksana penyelenggara air minum 
dan Pengawasan Eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setiap pelaksana 
penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi 
kesehatan. Oleh karena itu pengawasan kualitas air minum, baik oleh internal maupun 

99,15

96,77

93,20

100,46

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

2020 2021

Realisasi Anggaran Capaian



19 
 

eksternal diperlukan agar masyarakat mendapatkan air minum yang tidak hanya layak, 
namun juga aman untuk dikonsumsi. 
 
Air minum aman adalah air yang digunakan untuk minum, masak, dan kebutuhan sehari-
hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Pengawasan 
internal meliputi:  
a. pengawasan operasional rutin seluruh sistem penyediaan air minum dengan mengacu 

pada dokumen RPAM yang telah disusun; 
b. pengujian kualitas air minum yang bersifat rutin dan yang dilaporkan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota/KKP; dan 
c. Pengujian kualitas air minum yang bersifat rutin dapat menggunakan peralatan uji 

kualitas air minum yang terkalibrasi. 
d. analisis hasil pengujian dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko 

yang tertuang dalam Dokumen Rencana 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/I/V/2010, yang 
menyatakan bahwa “Untuk mencapai akses universal air minum aman pada tahun 2030, 
diperlukan suatu mekanisme pengawasan untuk menjaga agar kualitas air minum yang 
diproduksi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) selalu aman”.  
Pelaksana Penyelenggara air minum adalah : 
1. BUMN/BUMD (misal PDAM) yang bergerak dalam bidang air minum perpipaan,  
2. UPT/UPTD yang bergerak dalam bidang air minum perpipaan,  
3. DAM, Pengelola Permukiman, Pengelola Rumah Susun, 
4. Kelompok Pengelola Sarana Air Minum (KPSAM) pedesaan,  
5. BUMDes yang bergerak dalam bidang air minum perpipaan,  
6. Pengelola Kawasan Khusus, dan 
7. Pengelola Air Minum Untuk Kebutuhan Sendiri (BUKS). 

 
1. Definisi operasional 

Persentase sarana  air minum diawasi /diperiksa  kualitas air minumnya sesuai standar 
didefinisikan sebagai sarana air minum yang diperiksa kualitasnya dan memenuhi syarat 
di antara seluruh jumlah sarana air minum yang ada. 
Sarana Air Minum yang dihitung termasuk sarana depot air minum, PDAM, dan 
PAMSIMAS. 
 

2. Cara perhitungan  
Perhitungan indikator Persentase Sarana  Air Minum Diawasi /Diperiksa  Kualitas Air 
Minumnya Sesuai Standard adalah jumlah sarana air minum yang diawasi yang 
memenuhi syarat kualitas air minum aman  dibagi dengan jumlah sarana air minum yang 
ada di wilayah tersebut (total sarana) dikali 100%. 
 

𝑃ersentase SAM sesuai Standard 

=  
Jumlah Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat 

Jumlah Seluruh Sarana Air Minum 
× 100% 

 
 25.915 
  = ──────── x 100% = 72,97% 
        35.514 
 

3. Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data 
Capaian target indikator sarana  air minum diawasi/diperiksa  kualitas air minumnya 
sesuai standar sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut: 
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Grafik 6. Capaian Indikator Persentase Sarana Air Minum  
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Tahun 2021 

 
Berdasarkan grafik capaian pengawasan kualitas air minum, untuk target tahun 2021 
sebesar 64% dan realisasi indikator persentase sarana air minum diawasi/diperiksa 
kualitas air minumnya sesuai standar Tahun 2021 di atas tercapai 72,9% dan 
menunjukan telah melebihi target dari yang ditetapkan. Ada perbaikan capaian tahun 
2020 dengan target 60 % realisasi capaian indikatornya sebesar 57,82%. 
 

Tabel 7. Capaian Indikator Persentase Sarana Air Minum Diawasi/diperiksa  
kualitas air minumnya sesuai standar per provinsi tahun 2021  

NO PROVINSI 
JML 

SARANA 
AIR MINUM 

JML SARANA YG 
DIAWASI/DIPERIKSA 

% SARANA YG 
DIAWASI/DIPERIKSA 

1 Aceh 977 672 68,78% 

2 Sumatera Utara 1317 963 73,12% 

3 Sumatera Barat 2120 551 25,99% 

4 Riau 1269 554 43,66% 

5 Jambi 780 679 87,05% 

6 Sumatera Selatan 1842 1805 97,99% 

7 Bengkulu 584 288 49,32% 

8 Lampung 1327 1247 93,97% 

9 Kepulauan Bangka 
Belitung 

205 131 63,90% 

10 Kepulauan Riau 195 66 33,85% 

11 Dki Jakarta 3 3 100% 

12 Jawa Barat 2223 1726 77,64% 

13 Jawa Tengah 5148 4706 91,41% 

14 Di Yogyakarta 250 236 94,40% 

15 Jawa Timur 2426 2078 85,66% 

16 Banten 744 591 79,44% 

17 Bali 364 90 24,73% 

18 Nusa Tenggara Barat 608 571 93,91% 

19 Nusa Tenggara Timur 2140 1924 89,91% 

20 Kalimantan Barat 945 355 37,57% 

21 Kalimantan Tengah 654 527 80,58% 

22 Kalimantan Selatan 1326 327 24,66% 

23 Kalimantan Timur 307 198 64,50% 

24 Kalimantan Utara 202 185 91,58% 

25 Sulawesi Utara 638 543 85,11% 

26 Sulawesi Tengah 1286 1179 91,68% 

27 Sulawesi Selatan 1588 1300 81,86% 
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NO PROVINSI 
JML 

SARANA 
AIR MINUM 

JML SARANA YG 
DIAWASI/DIPERIKSA 

% SARANA YG 
DIAWASI/DIPERIKSA 

28 Sulawesi Tenggara 742 635 85,58% 

29 Gorontalo 452 404 89,38% 

30 Sulawesi Barat 495 36 7,27% 

31 Maluku 690 446 64,64% 

32 Maluku Utara 437 382 87,41% 

33 Papua Barat 483 143 29,61% 

34 Papua 747 374 50,07% 

Nasional 35.514 25.915 72,97% 

 
 

Grafik 7. Target dan realisasi Indikator Persentase sarana Air Minum  
diawasi/diperiksa sesuai standar per Provinsi tahun 2021 

 
               (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 
 

Dari grafik 7 capaian pengawasan kualitas air minum per provinsi, dari 34 Propinsi ada 

23 Provinsi yang telah mencapai target dan 11 Provinsi masih berada di bawah target 

Nasional, sehingga masih perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong program 

kualitas air minum menjadi program prioritas daerah. Kegiatan Pengawasan Kualitas 

Air Minum (PKAM ) khususnya untuk pengawasan sarana air minum/SPAM komunal 

dan PDAM di provinsi DKI Jakarta, Sumsel, DIY, Lampung, NTB, Sulteng, Kaltara, 

Jateng, NTT, Gorontalo, Malut, Jambi, Jatim, Sultra, Sulut, Sulsel, Kalteng, Banten, 

Jabar, Sumut, NAD, Maluku, Kaltim sudah cukup baik, namun untuk 11 Provinsi lainnya 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi. 

4. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai Target  
Tahun 2020 menjadi pemicu di tahun 2021 agar program pengawasan kualitas air minum 
menjadi prioritas bagi daerah, karena tahun 2020 realisasi indikator tidak tercapai. 
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target diantaranya : 
 
1) Pertemuan koordinasi PKAM 

Pertemuan koordinasi pengawasan sarana Air Minum dilaksanakan intens by daring 
di beberapa  regional dengan Dinkes Prov/Kab/Kota sehingga diketahui masalah dan 
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hambatan di tiap Kab/Kota. Selain dengan dinkes juga pertemuan dengan KL terkait 
serta asosiasi PDAM/SPAM komunal/Pamsimas.  Pertemuan koordinasi ini 
dimanfaatkan juga untuk jejaring laboratorium serta penyiapan pelaksanaan 
Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga sebagai tindak lanjut dari Studi kualitas 
Air Minum rumah tangga tahun 2020. 

 
2) Dukungan Teknologi Tepat Guna sarana air minum komunal (TTG AM) 

Dalam rangka meningkatkan serta memperbaiki kualitas air minum di sarana 
komunal/SPAM berbasis masyarakat di 60 lokus desa merupakan bentuk upaya 
kegiatan dengan sinergi Dinkes Provinsi/Kab/Kota dengan B/BTKL-PP dalam 
memberikan rekomendasi perbaikan/opsi  sarana dalam rangka peningkatan kualitas 
air minum. Direktorat Kesling telah memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dan opsi 
sarana yang dapat dipilih dan dikembangkan masyarakat dalam menyelesaikan 
masalah terkait kualitas air minum. 

 
3) Standar Baku Mutu Media Air  (Parameter Kimia-Biologi) terhadap Dampak 

Kesehatan Masyarakat 
NSPK terkait penyehatan air diantaranya sudah disusunnya Permenkes terkait 
kualitas air minum. Permenkes ini sudah dilaksanakan pembahasan dan masukan 
dari biro hukum dan organisasi, lintas program, lintas sektor terkait, lembaga donor 
dan mitra pembangunan, sehingga didapatkan Draf Review Permenkes pengganti 
Permenkes 492 tahun 2010 dan Tata laksana Permenkes No 736 tahun 2010. 
 
Beberapa NSPK lainnya diantaranya penyusunan panduan audit RPAM, penyusunan 
panduan RPAM bagi penyelenggara dan panduan RPAM bagi Kab/Kota. Selain itu 
panduan Media KIE PAMRT untuk kader dan panduan Media KIE PAMRT untuk 
masyarakat. Kegiatan dan proses penyusunan panduan dilaksanakan by daring dan 
pembiayaan untuk NSPK semua mengalami refocusing anggaran, sehingga 
didapatkan draft panduan.  

 
4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi  

Kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan melalui kajian untuk memperjelas  

lampiran Review Permenkes untuk Parameter khusus yang merupakan parameter 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  Kajian difokuskan pada wilayah-wilayah 

tertentu seperti pertanian, industri, pertambangan, dan wilayah khusus lainnya yang 

mempengaruhi kualitas air secara dominan. Penentuan parameter khusus tersebut 

diharapkan menjadi indikator untuk pengawasan kualitas air yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia.  

Hasil dari kajian ini Dari total 69 parameter yang akan dianalisis (15 logam, 3 metaloid 

dan non logam, 9 anion dan gas terlarut, 19 senyawaan organik, dan 23 pestisida), 

hanya 34 yang dapat diukur di Indonesia dengan LOD sama atau <nilai baku mutu 

Permenkes 492 dan dari 34 parameter yang diukur hanya 20 (58,8%) yang skor 

prioritasnya dapat dihitung, 14 lainnya tidak dapat dihitung karena tidak terdeteksi. 

Ada pengelompokkan  parameter daftar prioritas nasional dan daerah. 

5) Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga  

Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut 

dari SKAMRT tahun 2020 yang telah didapatkan capaian air minum aman Indonesia 

sebesar 11,9 % dan menggambarkan angka Nasional. Survelans KAMRT tahun 2021 

dilaksanakan di 34 Provinsi/34 Lokus, dalam 1 Kab/Kota diambil seluruh Puskesmas 

dan diambil 9725 sampel rumah tangga. Direktorat Kesling mendukung pelaksanaan 

kegiatan ini dengan pengadaan reagensia, alat dan bahan pendukung untuk 

pengujian parameter fisik, kimia dan mikrobiologi, panduan surveilans  hingga 
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workshop surveilans baik di persiapan rapat secara daring, maupun pada saat akan 

dilakukan puldat, rapat koordinasi dengan dinkes provinsi/kab/kota, rapat dengan 

PJT, pelatihan enumerator hingga pelaksanaan monitoring evaluasi pada saat 

pengambilan data. Selain itu disiapkan juga video dari persiapan, 

pelaksanaan/pengorganisasian lapangan hingga manajemen data. 

 
Kegiatan ini tetap didukung oleh tim teknis di pusat baik dari Badan Litbangkes dalam 
penetapan wilayah intervensi dan manajemen data, tim laboratorium baik dari 
B/BTKL, BBLK dalam dukungan kalibrasi/komparasi alat serta pengujian serta 
pengawalan dari PJT untuk pengambilan data di lapangan. Pemanfaatan peralatan 
sanitarian/kesling kit terkalibrasi tetap dipakai dalam surveilans ini dan diharapkan 
untuk tahun selanjutnya daerah telah siap melaksanakan secara mandiri. 
 

6) Pengembangan E Monev PKAM 
Pengembangan E-Monev PKAM untuk tahun 2021 dilaksanakan melalui 
penambahan di fitur daskboard PKAM dengan konten surveilans KAMRT, 
Pengawasan internal dan eksternal serta jejaring laboratorium. Diharapkan akan 
didapatkan data yang komprehensif dari para penyelenggara untuk pengawasan 
internal, Dinkes Kab/Kota untuk pengawasan eksternal disamping hasil Laboratorium 
dan surveilans KAMRT Kab/Kota. 

 
5. Faktor keberhasilan 

a. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dilaksanakan intens tiap minggu dengan Dinkes 
Prov/kab/Kota serta dengan lintas program/linsek/mitra pembangunan air minum  
untuk seluruh kegiatan dalam rangka percepatan capaian air minum aman, termasuk 
mendorong peningkatan capaian indikator. Apalagi situasi masih pandemic 
dilaksanakan melalui daring walaupun ada beberapa daerah terkendala sinyal. 

b. Intervensi Kesling untuk TTG Air minum komunal dilaksanakan dengan persiapan 
dengan segenap unsur yang terlibat dari KKM/desa, Dinkes kab/Kota maupun 
Propinsi dan unsur TNI. Walaupun masih dalam situasi pandemi dari B/BTKL-PP 
berupaya memberikan pendampingan secara teknis bagi KKM dalam menetapkan 
pemilihan sarana/upaya perbaikan sarana hingga pemeriksaan sampel kualitas air 
minum. Keberadaan Juknis dan pedoman opsi membantu dalam implementasi TTG 

c. Pembahasan NSPK melibatkan Bapenas, WHO, Komli dan pakar, lintas sektor 
lainnya dan hukormas mempercepat pembahasan, walaupun masih ada beberapa 
penambahan terkait penyesuaian PP/Undang-undang yang terkait air minum.  

d. Kerjasama dengan perguruan tinggi dengan hasil kajian akan digunakan untuk bahan 
pertimbangan lampiran permenkes untuk parameter khusus melibatkan beberapa 
perguruan tinggi dengan koordinasi dari Lembaga penelitian dari FKM UI. 

e. Pelaksanaan Surveilans KAMRT dari persiapan hingga pelaksanaan sudah intens 
melibatkan tim teknis pusat, daerah. PJT, tim laboratorium, juga sudah 
berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan SKAMRT tahun 2020. Adanya panduan 
surveilans sebagai acuan pelaksanaan mempermudah enumerator dalam pelaksaan 
pengumpulan data. Adanya media digital (video dan youtube) sangat membantu 
wilayah yang terkendala sinyal.  

f. Pengembangan E-Monev PKAM dilaksanakan melalui rapat pembahasan dari 
penyatuan persepsi terhadap komponen dalam IKL, pengawasan internal/eskternal  
sampai persiapan untuk menampilkan hasil surveilans ke dashboard PKAM, diskusi 
intens dengan tim litbangkes. 

 
5. Faktor penghambat 

a. Pertemuan koordinasi dan pelatihan yang seharusnya dilaksanakan secara langung, 
namun dikarenakan situasi pandemic dilaksanakan melalui daring, namun  di 
beberapa wilayah apabila mempunyai keterbatasan sinyal/peralatan sehingga output 
yang diharapkan kurang maksimal.   



24 
 

b. Pemahaman dan persepsi yang berbeda dalam menterjemahkan juknis dan pedoman 
opsi sehingga ada beberapa daerah yang mengimplementasikannya berbeda di 
lapangan dalam perbaikan/pembangunan sarana TTG AM komunal. 

c. Kemampuan Laboratorium  dalam pemeriksaan parameter kualitas air minum, 
sehingga tidak semua parameter yang masuk dalam skor prioritas tidak dapat 
terdeteksi. Sementara skor prioritas yang menyatakan prioritas parameter untuk 
dicantumkan dalam baku mutu kualitas air minum  

d. Penyediaan reagensia, alat, dan bahan pendukung surveilans KAMRT waktunya 
mundur sehingga distribusinya dan pelaksanaan pengambilan data baru di bulan 
November – Desember, dengan sikon musim hujan dan cuaca di beberapa cukup 
berat. Kapasitas petugas enumerator yang sudah pernah ikut/belum dalam SKAMRT 
mempengaruhi percepatan dan kualitas surveilans. 

e. Pemerintah daerah kurang memaksimalkan potensi anggarannya untuk program 
pengawasan kualitas air minum. 

 
6. Alternatif solusi 

a. Pertemuan melalui daring dan media grup whatshapp dirasakan cukup efektif untuk 
melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam penyiapan kegiatan baik di pusat 
maupun di daerah. Sosialisasi dan informasi update dapat juga melalui media sosial 
lainnya yang dirasa efektif. 

b. Perbaikan dan penyempurnaan juknis/panduan/pedoman di tahun berikutnya 
sehingga yang terlibata dalam kegiatan TTG AM mempunyai pemahaman/persepsi 
yang sama, disamping sosialisasi yang terus menerus.  

c. Pemerintah/Pemda harus segera menyiapkan kapasitas Laboratorium yang 
terakreditasi sehingga dapat digunakan sebagai Laboratorium rujukan pemeriksa 
kualitas air minum  tingkat Nasional 

d. Pemerintah Daerah agar memaksimalkan pendanaan pada tahun 2022 baik berupa 
dana pusat, dekonsentrasi serta dana DAK untuk program PKAM sehingga dapat 
melaksanakan pengawasan kualitas air minum/surveilans KAMRT  didorong ke 
daerah untuk melaksanakan mandiri. 

 
7. Analisis efisiensi Sumber Daya 

1) Sumber daya manusia 
Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penyehatan Air dan sanitasi dasar di 

awal tahun 2021 berjumlah 15 orang. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari 1 

orang Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 6 orang Sanitarian, dan 2 orang 

pelaksana ditambah 2 orang non PNS. Berdasarkan Pendidikan terdiri dari 9 orang 

magister dan 2 orang sarjana. Sumber daya manusia dioptimalkan dapat membantu 

kegatan kelompok substansi karena di pertengahan tahun ada 2 orang SDM telah 

purna tugas. Dilihat dari pencapaian output dari yang ditargetkan 100% tercapai, 

dari komponen 21 kegiatan dengan 1.285 pelaksanaan kegiatan yang 

membutuhkan waktu sebanyak 4.309 jam, untuk menyelesaikan kegiatan  

dibutuhkan tenaga 17 orang, sehingga efisien SDM sebesar 2 orang. 

 

2) Metode 

Pelaksanaan kegiatan di program penyehatan air dilaksanakan melalui daring/online 

maupun tatap muka/offline. Untuk rapat koordinasi dan konsolidasi percepatan 

capaian pengawasan kualitas air minum dilaksanakan full daring, namun dalam 

monitoring untuk intervensi kesling TTG Air minum dilaksanakan online dan offline. 

Persiapan kegiatan surveilans KAMRT pada rapat persiapan, pengadaan reagen, 

alat dan bahan melalui online/offline, konsolidasi dan pelatihan dilaksanakan melalui 

online/offline, media video dan rapat terbatas di hotel, pelaksanaannya dipantau 

melalui online/offline di pusat dan pengambilan datanya termasuk wawancara, 
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pelaksanaan IKL, pengambilan dan peemriksaan sampel dilaksanan tatap muka 

langsung dengan protokol kesehatan ketat.  Beberapa kegiatan dilaksanakan juga 

melalui tatap muka diskusi dan membahas NSPK, kerjasama dengan perguruan 

tinggi. 

 

3) Material 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PKAM, baik konsolidasi, 

sosialisasi dan advokasi tetap berpijak pada peraturan yang terkait kualitas air 

minum baik dari UU Kesehatan, UU SDA, RPP SPAM, PP Kesling, Permenkes 492 

dan 736 tahun 2010, serta panduan surveilans, juknis dan pedoman opsi TTG Air 

Minum agar kegiatan mempunyai acuan dan kegiatan lebih terarah. Untuk 

mempermudah penyampaian bahan ajar untuk pelatihan dibuat dalam paket video 

tutorial pembelajaran yang dapat diperoleh di media youtube sehingga dapat diputar 

secara berulang,dan apabila situasi daerah tidak ada sinyal/terbatas peralatan tetap 

disediakan media pembelajaran yang bisa dilihat dan diikuti secara offline 

(perangkat PC/laptop/USB/lainnya). 

 

4) Machine  

Dukungan data dan sistem informasi pelaporan dalam percepatan pencapaian 

target indikator sangatlah penting. Pengembangan E-Monev PKAM yang telah 

melalui penyesuaian tiap tahun dengan pengembangan fiturnya selain pengawasan 

internal dan eksternal, jejaring laboratorium juga untuk surveilans kualitas air minum 

rumah tangga. Media lnformasi lainnya dapat digunakan untuk memberikan 

updating kegiatan PKAM, baik dari media sosial maupun grup/task force air minum 

bersama bapenas dan KL lain  dapat diikuti melalui media sosial IG. E-Monev PKAM 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk kebutuhan data cepat bagi pimpinan dan 

untuk pengambilan keputusan bagi kebijakan program air. 

 

6) Anggaran 
Dukungan penganggaran dalam rangka pencapaian indikator diperoleh dari dana 
APBN tahun 2021 dan Hibah WHO sebagai dana dukungan APBN. Realisasi 
anggaran pengawasan kualitas air minum  pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 
8.315.440.000,- dari pagu  Rp. 8.058.169.184,- ( 96,91%). 
 

Grafik 8. Sandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran indikator 
Presentase Sarana Air Minum diawasi/diperiksa air minumnya sesuai standar 

tahun 2020-2021 
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Terlihat dalam grafik 8 apabila data capaian indikator indikator presentase sarana 

air minum diawasi/diperiksa air minumnya sesuai standar dengan capaian tahun 
2020 sebesar 96,37% pada tahun 2021 mencapai 114,03% sehingga capaian 
indikator presentase sarana air minum diawasi/diperiksa air minumnya sesuai standar 
mengalami kenaikan 17,66%. Dengan anggaran yang berkurang dari pagu 
anggaran  tahun 2020 sebesar Rp.20.752.555.000,- terealisasi Rp. 
20.538.761.279,- (98,97%). 

 

 
 

a. Dokumentasi pengawasan kualitas air pada SPAM komunal 
 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKAM Tahun 2021 
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b. Kegiatan Surveilans kualitas air minum  
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4. Kegiatan Pengamanan Limbah dan Radiasi 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) 
pasti menimbulkan limbah yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah yang dihasilkan 
dalam kegiatan pelayanan kesehatan membawa potensi infeksi dan cedera yang lebih 
tinggi daripada jenis limbah lainnya. Metode yang aman dan dapat diandalkan untuk 
pengelolaan limbah penting bagi setiap Fasyankes. 
Sekitar 85% dari jumlah total limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan 
merupakan limbah rumah tangga atau domestik, sisanya 15% merupakan limbah 
berbahaya yang bersifat infeksius, beracun, atau radioaktif. Limbah berbahaya ini berupa 
limbah medis yang harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembakaran 
terbuka dan pembakaran limbah  pelayanan kesehatan dapat,  dalam  beberapa kondisi, 
mengakibatkan emisi dioksin, furan, dan materi partikulat (debu halus). Langkah-langkah 
untuk memastikan pengelolaan limbah pelayanan kesehatan yang aman dan ramah 
lingkungan dapat mencegah dampak kesehatan dan lingkungan yang merugikan dari 
limbah tersebut sehingga dapat melindungi kesehatan pasien, petugas kesehatan, dan 
masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk melindungi dan 
memulihkan kesehatan serta menyelamatkan nyawa sehingga perlu dipastikan 
terlaksananya pengelolaan limbah pelayanan kesehatan yang aman dan ramah 
lingkungan. 
 
Limbah yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) termasuk tajam 
(seperti jarum suntik, pisau bedah sekali pakai, pisau, dll) non-tajam (seperti swab, 
perban, alat kesehatan sekali pakai, dll), darah dan anatomi (kantong darah, sampel 
diagnostik, bagian tubuh dll), bahan kimia (pelarut, disinfektan, dll), farmasi, dan limbah 
lainnya yang mungkin menular, beracun, serta menciptakan cedera atau radioaktif. 
Semua jenis limbah tersebut merupakan limbah medis dan termasuk dalam kategori 
limbah berbahaya. Risiko kesehatan limbah tersebut terhadap masyarakat berupa 
pajanan yang dapat dicegah dengan menerapkan sistem pengelolaan limbah pelayanan 
kesehatan yang aman dan benar. 
 
Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) merupakan bagian tak terpisahkan dari 
program kesehatan secara menyeluruh  dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang 
sehat dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut, maka di berbagai wilayah selalu 
ada kegiatan pembangunan dan pengembangan Fasyankes. Sesuai dengan kebijakan 
pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka 
semakin banyak jumlah Fasyankes di Indonesia yang dibangun dan dikembangkan. Hal 
ini diiringi dengan meningkatnya timbulan limbah medis yang dihasilkannya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang 
dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 
limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Limbah medis yang dihasilkan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) termasuk dalam katagori limbah B3. 
Pengelolaan Limbah Medis fasyankes secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 tahun 2015 yang mengatur mengenai Tata 
Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Berdasarkan data Direktorat Penilaian Kinerja Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan per Juni 2020, Jasa Pengolah Limbah B3 Medis berizin sebanyak 16 
perusahaan dengan lokasi di Pulau Jawa sebanyak 12 jasa pengolah, 1 di Provinsi Riau, 
2 di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain Fasyankes 
yang sudah mendapatkan ijin operasional penggunaan insinerator dan autoclave baru ada 
116 Fasyankes. Sebaran yang tidak merata menyebabkan terjadinya penumpukan limbah 
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medis Fasyankes dan tingginya biaya yang harus dibayar oleh Fasyankes untuk mengolah 
limbah medis. 
 
Pengelolaan limbah medis diharapkan dapat diselesaikan di setiap daerah sesuai dengan 
prinsip kedekatan, yakni semakin dekat pengolahan limbah dari sumbernya semakin kecil 
risiko yang dapat ditimbulkan dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Dalam 
penerapan pengelolaan limbah medis fasyankes terpadu di daerah diperlukan strategi 
yang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. 
Menteri Kesehatan telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 
18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Berbasis Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020. 
Indonesia memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes) berupa rumah sakit (RS) 
dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dengan jumlah sekitar 12.893 unit yang 
terdiri dari 2.900 RS dan 9.993 Puskesmas. Diharapkan tahun 2024 lebih dari 8.800 
Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan 
yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah B3 di Tempat Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai 
persyaratan dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin. 
Pencapaian target memerlukan data untuk mengukur sejauh mana indikator telah dicapai 
dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, data dan informasi tersebut 
bersumber dari sistem informasi.  

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai 
standar adalah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang melakukan 
pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan 
sementara limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang 
berizin, serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin 
dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin. 
 

2. Cara perhitungan 
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang memiliki pengelolaan limbah 
medis sesuai standar. 

  
3. Analisa target dan capaian serta penyajian data 

Analisa target dan penyajian data indikator Fasyankes yang memiliki pengelolaan 
limbah medis sesuai standar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
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Grafik 9. Target dan Capaian Indikator Jumlah Fasyankes yang 
memiliki Pengelolaan Limbah medis sesuai standar  

Tahun 2021 

 

     Dari grafik 16 dapat dilihat capaian tahun 2021 telah tercapai dari target 3.000 
fasyankes tercapai 3.421 fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai 
standar. 

Gambar 4. Sistem Monitoring Jumlah Fasyankes yang memiliki  
Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar 

 
 

Tabel 8. Capaian Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis  
sesuai standar per provinsi tahun 2021 

Provinsi Persen Fasyankes Kelola Limbah 

Aceh 1,7% 423 7 

Bali 17,5% 177 31 

Banten 63,4% 339 215 

Bengkulu 41,6% 209 87 

Daerah Istimewa Yogyakarta 38,8% 196 76 

Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 26,8% 512 137 

Gorontalo 0,9% 110 1 

Jambi 13,2% 235 31 

Jawa Barat 16,5% 1399 231 

Jawa Tengah 49,7% 1176 585 

Jawa Timur 48,3% 1339 647 

Kalimantan Barat 15,0% 294 44 
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Provinsi Persen Fasyankes Kelola Limbah 

Kalimantan Selatan 4,3% 277 12 

Kalimantan Tengah 7,0% 230 16 

Kalimantan Timur 45,3% 236 107 

Kalimantan Utara 7,8% 64 5 

Kepulauan Bangka Belitung 44,2% 86 38 

Kepulauan Riau 35,7% 112 40 

Lampung 78,1% 401 313 

Maluku 4,1% 243 10 

Maluku Utara 1,3% 160 2 

Nusa Tenggara Barat 8,6% 198 17 

Nusa Tenggara Timur 2,3% 440 10 

Papua 1,9% 471 9 

Papua Barat 1,7% 181 3 

Riau 29,3% 294 86 

Sulawesi Barat 10,2% 108 11 

Sulawesi Selatan 48,6% 568 276 

Sulawesi Tengah 31,0% 248 77 

Sulawesi Tenggara 3,4% 324 11 

Sulawesi Utara 19,6% 240 47 

Sumatra Barat 6,5% 356 23 

Sumatra Selatan 22,2% 405 90 

Sumatra Utara 16,2% 780 126 

 
Grafik 10. Capaian Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan 

 Limbah Medis Sesuai standar per provinsi Tahun 2021 

 

     (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 

 
Dari grafik 9 Capaian Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai 
standar per provinsi Tahun 2021 dari rata-rata capaian nasional sebesar 28,23% dari 34 
provinsi ada 12 Provinsi berada diatas rata-rata nasional yaitu Sumatera Utara, Riau, 
Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur, Banten Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.  
4. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai Target  

 Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai, saat ini 
dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan data dengan 
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Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga mencakup definisi 
operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024. 

 Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data dan 
informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi operasional 
dari indikator tahun 2020 s.d. 2024. 

 Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring agar Pemda 
dan Fasyankes dapat memanfaatkan sistem informasi untuk melakukan pencatatan 
dan pelaporan pengelolaan limbahnya dengan strategi melalui pelatihan luring bagi 
pemegang program di Dinas Kesehatan Provinsi. 

 Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar 
pembangunan sarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes merata di 
Indonesia. 

 
5. Faktor keberhasilan 

 Dukungan organisasi PBB (UN) seperti WHO dan UNDP dalam peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia dan perlengkapan dalam pengelolaan limbah 
medis. 

 Dukungan lintas sektor seperti KLHK dan Bappenas dalam peningkatan kapasitas 
dan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah medis. 

 
6. Faktor penghambat 

 Sistem informasi yang ada belum mencakup pengumpulan data untuk definisi 
operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024. 

 Galat/kesalahan dalam sistem informasi yang mengakibatkan data-data yang tidak 
dapat direkam oleh Fasyankes dan diakses oleh Kemenkes. 

 Sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) yang masih dalam pengembangan 
sehingga pelaporan menunggu sistem informasi selesai dan dapat diakses normal. 

 Sarana dan prasarana serta fasilitas pengolah limbah B3 Fasyankes yang belum 
ada di setiap daerah/lokasi  penghasil limbah B3 Fasyankes. 

 
7. Alternatif solusi 

Sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) dimaksudkan untuk menjadi sistem 
pengumpul data dan sumber informasi, sebagai sistem yang ramah pengguna (user 
friendly) sehingga mudah dioperasikan dan berorientasi pada manajemen praktis 
pengelolaan limbah Fasyankes. Hal ini dapat menjadi panduan bagi penanggung jawab 
pengelolaan limbah medis dan dapat diimplementasikan secara luas sehingga 
membantu pengguna dalam pengelolaan limbah Fasyankes. Sistem informasi ini akan 
dipersiapkan sebagai tanggapan praktis terhadap perlunya sistem informasi 
pengelolaan limbah Fasyankes yang lebih baik. Melanjutkan upaya yang sudah 
dilakukan dan sebagai umpan balik dari pengguna sehingga sistem informasi menjadi 
semakin bermanfaat. 
 
Pengembangan sistem informasi tersebut seiring dengan perubahan RPJMN 
Kementerian Kesehatan dalam peningkatan capaian pengelolaan limbah yang 
mencakup limbah B3 di Rumah Sakit (RS) dan Pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas) termasuk di dalamnya data pengelolaan limbah Covid-19 dan 
pengelolaan merkuri di Fasyankes. Oleh karena itu sistem informasi pengelolaan 
limbah medis perlu diperbaiki dan dikembangkan. 
 
Perbaikan yang akan antara lain perbaikan pangkalan data pengguna yang belum 
sesuai dengan pangkalan data Fasyankes dan lokasi administratif Fasyankes, 
perbaikan tampilan informasi dashboard yang berbeda dari hasil pengumpulan data 
kuesioner, dan perbaikan struktur data yang masih perlu disesuaikan dengan struktur 
data yang diminta Bappenas untuk pelaporan e-monev capaian kegiatan. Sedangkan 
pengembangan yang akan dilakukan antara lain menambahkan pengumpulan data 
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timbulan dan pengelolaan limbah Covid-19, menambahkan pengumpulan data 
pengelolaan merkuri di Fasyankes, perbaikan antarmuka untuk memudahkan 
pengguna dan meningkatkan pengumpulan data, serta peningkatan peran Dinas 
Kesehatan sebagai administrator bagi pengguna di Fasyankes. 
 
Sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) diharapkan dapat menghasilkan data 
dan informasi yang baik dari segi kuantitas dan kualitas. Data dan informasi tersebut 
dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pembuatan regulasi. Selain itu data 
dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi materi advokasi dan bahan 
koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk meningkatkan sumber daya dan 
kapasitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes. 

 
8. Analisis efisiensi Sumber Daya 

1) Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Pengamanan Limbah dan Radiasi 

berjumlah 13 orang pada tahun 2021. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari 1 

orang Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 3 orang Sanitarian, dan 6 orang 

pelaksana ditambah 1 orang non PNS. Berdasarkan Pendidikan terdiri dari 9 orang 

magister dan 4 orang sarjana. Dilihat dari pencapaian output dari yang ditargetkan 

100% tercapai, dari komponen 14 kegiatan sebanyak 1.051 pelaksanaan kegiatan, 

yang membutuhkan waktu sebanyak 4.359 jam, untuk menyelesaikan kegiatan  

dibutuhkan tenaga 16 orang, sehingga efisien SDM sebesar 3 orang. 

 

2) Metode 

Metode pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pengelolaan limbah B3 

Fasyankes dilakukan melalui pembinaan, pemantauan, dan pertemuan baik luring 

dan daring. Kegiatan tersebut berupa pembinaan langsung kepada daerah tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dengan sistem informasi kelola limbah 

medis (Sikelim), serta pertemuan daring untuk koordinasi dan sosialisasi sedangkan 

untuk peningkatan kapasitas dan lokakarya dilakukan pertemuan luring. 

 

3) Material 

Material yang digunakan untuk melakukan advokasi, koordinasi, dan sosialisasi 

serta peningkatan kapasitas adalah berupa kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan 

peraturan tersebut di antaranya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di 

Masyarakat dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, dan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-

Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

 

4) Machine  

Sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) dimaksudkan untuk menjadi sistem 

pengumpul data dan sumber informasi, sebagai sistem yang ramah pengguna (user 

friendly) sehingga mudah dioperasikan dan berorientasi pada manajemen praktis 
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pengelolaan limbah Fasyankes. Hal ini dapat menjadi panduan bagi penanggung 

jawab pengelolaan limbah medis dan dapat diimplementasikan secara luas 

sehingga membantu pengguna dalam pengelolaan limbah Fasyankes. Sistem 

informasi kelola limbah medis (Sikelim) diharapkan dapat menghasilkan data dan 

informasi yang baik dari segi kuantitas dan kualitas. Data dan informasi tersebut 

dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pembuatan regulasi. Selain itu data 

dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi materi advokasi dan 

bahan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk meningkatkan sumber daya 

dan kapasitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes. 

 

5) Anggaran 

Realisasi anggaran pengamanan limbah dan radiasi pada tahun 2021 adalah 

sebesar Rp 1.030.223.763,- dari pagu Rp 1.168.365.000,- (91,34%). Capaian 

indikator  pengamanan limbah dan radiasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 3.421 

dari target 3.000 Fasyankes (114%) yang mengelola limbah, terdiri dari 1.048 RS 

dan 2.373 Puskesmas. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Dengan melihat graik 12 diatas tergambar bahwa untuk mencapai indikator 
jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 

2021 mencapai 114,03% mengalami peningkatan sebesar 20,53% dari tahun 2020 
sebesar 93,50%, hal ini mengalami efisiensi anggaran dimana dengan capaian 
kinerja meningkat 20,53%  anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.168.365.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 1.030.223.763,- (88,18%) dan anggaran pada tahun 2020  
sebesar 4.425.141.000,- dengan realisasi Rp. 4.055.485.976,- (91,65%). 
Sedangkan kalua dilihat dari anggaran tahun 2020 lebih besar sampai 393% dari 
tahun 2021. 
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Grafik 11. Sandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Indikator 
Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah medis 

sesuai Standar Tahun 2020-2021 
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Gambar 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah Medis di 

Fasyankes Tahun 2021 
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Pertemuan daring kick off pengembangan 
Sikelim bekerja sama dengan WHO dan 

perusahaan pengembang teknologi 
informasi 

 

 
Pertemuan daring koordinasi pengelolaan 

limbah medis dan Covid-19 

 
Pertemuan daring acara puncak hari peduli sampah nasional terkait pengelolaan limbah 

masker 
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4. Poksi Penyehatan Pangan  
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang disediakan di luar 
rumah, maka produk-produk pangan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang 
bergerak dalam usaha penyediaan pangan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin 
kesehatan dan keamanannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila ditunjang oleh kondisi higiene 
dan sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan sehingga 
aman bagi konsumen dan masyarakat yang mengkonsumsinya. 
 
TPP yang dimaksud meliputi rumah makan, restoran, jasaboga, kantin, pangan jajanan dan 
sejenisnya, termasuk depot air minum isi ulang. Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan 
umum yang mengolah dan menyediakan pangan bagi masyarakat banyak, maka TPP 
memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit 
bahkan keracunan akibat dari produk pangan yang dihasilkannya tidak memperhatikan aspek 
higiene dan sanitasi. Dengan demikian kualitas pangan yang dihasilkan, disajikan dan dijual 
oleh TPP harus memenuhi persyaratan kesehatan. 
 
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Standar dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur perizinan berusaha 
pangan siap saji, baik yang termasuk wajib sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) maupun 
cukup mendapatkan labelisasi sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan izin 
usaha maupun SLHS dan label. 
 
Pembinaan dan pengawasan kualitas higine sanitasi TPP sejak tahun 2014 telah 
menggunakan aplikasi e-monev HSP secara online dan realtime berbasis WEB. Seiring 
dengan berkembangnya teknologi dan juga semakin berubahnya perilaku baik petugas 
kesehatan maupun masyarakat yang lebih sering memanfaatkan perangkat seluler berupa 
telepon pintar (smartphone), maka sistem aplikasi  telah dikembangkan kearah mobile apps 
sebagai solusi untuk percepatan dan peningkatan kinerja serta penyampaian informasi dan 
data yang lebih akurat khususnya real mapping   lokasi TPP. Saat ini telah dikembangkan E-
Monev TPP berbasis risiko dimana petugas kesehatan dapat  melakukan pengawsan TPP 
dengan lebih efisien dan efektif karena pengawasan TPP yang dilakukan berdasarkan risiko 
TPP yang akan dinilai berdasarkan risiko pangan dan risiko bisnis. Nantinya TPP yang 
termasuk risiko tinggi akan lebih banyak dilakukan pengawasan dibanding TPP yang risiko 
sedang dan rendah 
 
Pada target capaian TPP Nasional  yang diharapkan untuk TPP memenuhi syarat pada tahun 
2018 adalah 26%, hasil yang dicapai pada tahun 2018  sebesar 26,41% (mencapai target 
Nasional yang diharapkan). Pada tahun 2019 target TPP laik sehat Nasional adalah 32%, dan 
hasil TPP memenuhi syarat pada tingkat Nasional tahun 2019 sudah mencapai 36,70% 
(melewati dari target Nasional). Sedangkan tahun 2020 hasil TPP memenuhi syarat pada 
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tingkat Nasional mencapai 43,51% (melewati target nasional sebesar 38%). Untuk Tahun 
2021 capaian TPP memenuhi syarat sebesar 52,42% (melebihi target nasional 44%). Dalam 
pencapaian target nasional ini masih terdapat kendala ataupun hambatan secara subtansi 
teknis program, walaupun demikian pencapaian ini secara teknis dapat mengoptimalkan 
pencegahan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) sehingga dapat 
memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat. 

Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar  

Adapaun capaian indikator Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
1. Definisi Operasional  

Tempat pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPP yang 
dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memenuhi 
syarat sesuai standar. TPP terdiri dari: rumah makan/restoran/jasaboga/ sentra pangan 
jajanan, depot air minum. 

 
2. Cara perhitungan 

Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi Kesehatan 
Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibanding jumlah TPP terdaftar 
dikali 100%. 

 
Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar  

=  
Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan

jumlah TPP terdaftar
× 100% 

 
                                  107.390 
                   = ──────── x 100% = 52,42% 
                                204.849 
 

3. Analisa Target dan Capaian serta penyajian data 
Capaian target indikator Tempat pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat 
kesehatan sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut: 
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Grafik 12. Target dan Realisasi Indikator persentase TPP yang 

Memenuhi Syarat kesehatan Tahun 2021 
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Berdasarkan grafik target dan realisasi indikator persentase TPP yang memenuhi 

syarat kesehatan tahun 2021 di atas menunjukan bahwa pada tahun 2021 

capaiannya telah melebihi target yang di tetapkan dengan pencapaian sebesar 

52,42% ini menunjukan bahwa TPP yang telah dilakukan inspeksi kesehatan 

lingkungan dan memenuhi persyaratan meningkat signifikan pada tahun 2021 

dibandingkan tahun 2020 demikian juga TPP yang terdaftar di Dinas Kesehatan 

Kab/Kota.       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 13. Realisasi Per provinsi Indikator Persentase TPP yang  
Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 

Rumah Makan / Jasa Boga Depot Air Minum Makanan Jajanan Kantin Institusi Sentra Makanan Kantin Sekolah

Restoran Jajanan

ACEH 2130 330 2212 1233 1170 25 185 7285 1199 6086 16,46

SUMATERA UTARA 1624 223 1772 1038 192 110 125 5084 1794 3290 35,29

SUMATERA BARAT 1906 318 2548 2104 205 118 200 7399 3881 3518 52,45

RIAU 2133 370 2626 921 282 110 822 7264 3385 3879 46,60

JAMBI 1310 170 1555 909 171 70 126 4311 2473 1838 57,36

SUMATERA SELATAN 1000 224 992 559 88 79 196 3138 1567 1571 49,94

BENGKULU 577 97 796 969 289 58 103 2889 1565 1324 54,17

LAMPUNG 2008 301 1621 1968 163 131 142 6334 3452 2882 54,50

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 712 79 1168 618 35 9 286 2907 1909 998 65,67

KEPULAUAN RIAU 1830 330 1410 701 224 37 465 4997 2544 2453 50,91

DKI JAKARTA 4462 475 2773 1682 166 244 1847 11649 8220 3429 70,56

JAWA BARAT 5178 1717 9175 6862 455 385 444 24216 8218 15998 33,94

JAWA TENGAH 3434 2084 7078 2916 241 118 396 16267 12946 3321 79,58

DI YOGYAKARTA 375 248 358 1554 112 7 170 2824 1994 830 70,61

JAWA TIMUR 3248 1811 7240 5091 593 292 1533 19808 12615 7193 63,69

BANTEN 1595 596 3787 368 85 63 100 6594 2762 3832 41,89

BALI 1573 176 447 2154 183 66 299 4898 2929 1969 59,80

NUSA TENGGARA BARAT 1120 361 570 1236 65 60 64 3476 1553 1923 44,68

NUSA TENGGARA TIMUR 1479 222 831 404 52 18 34 3040 994 2046 32,70

KALIMANTAN BARAT 1394 163 1289 1598 141 61 227 4873 2183 2690 44,80

KALIMANTAN TENGAH 814 125 1544 1135 54 65 169 3906 2224 1682 56,94

KALIMANTAN SELATAN 1042 213 2279 3617 221 31 77 7480 3357 4123 44,88

KALIMANTAN TIMUR 2775 479 3702 1830 279 97 983 10145 5833 4312 57,50

KALIMANTAN UTARA 537 68 666 1247 62 2 230 2812 1867 945 66,39

SULAWESI UTARA 917 81 630 326 76 37 50 2117 913 1204 43,13

SULAWESI TENGAH 1246 127 1270 809 62 70 388 3972 3223 749 81,14

SULAWESI SELATAN 3626 323 2156 3549 568 132 996 11350 5460 5890 48,11

SULAWESI TENGGARA 1242 83 856 1716 139 46 435 4517 2005 2512 44,39

GORONTALO 489 79 575 189 573 6 101 2012 545 1467 27,09

SULAWESI BARAT 769 38 330 146 67 4 102 1456 708 748 48,63

MALUKU 434 55 307 233 6 26 108 1169 588 581 50,30

MALUKU UTARA 283 66 181 149 7 3 23 712 409 303 57,44

PAPUA BARAT 595 73 297 143 5 9 41 1163 551 612 47,38

PAPUA 847 121 623 1099 15 6 19 2730 1533 1197 56,15

Provinsi

Jenis TPP

Total TPP MS TMS % MS

Gambar 6. Realisasi Per Provinsi Indikator Persentase TPP  

yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2021 
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Tabel 6 dan Grafik 12 terkait dengan realisasi per provinsi indikator persentase TPP 
yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2021 di atas, menunjukan bahwa Provinsi 
Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah 
persentase TPP memenuhi syarat tertinggi yaitu 81,14% dengan Provinsi Jawa Tengah 
menempati provinsi dengan jumlah TPP memenuhi syarat tertinggi kedua yaitu 79,58% 
dan di tempat ke tiga adalah Provinsi DIY dengan jumlah 70,61% TPP memenuhi 
syarat. Secara umum di 3 Provinsi tersebut jenis TPP yang banyak memenuhi syarat 
adalah Depot Air Minum, kemudian Rumah Makan/Restoran, selanjutnya makanan 
jajanan. 
 
Grafik di atas juga menunjukan bahwa dari 34 provinsi yang ada sebanyak 27 provinsi 
sudah mencapai target nasional yaitu sebesar 44% dan sebanyak 7 provinsi 
pencapaian target TPP memenuhi syarat tahun 2021 masih dibawah angka nasional, 
hal ini menunjukan bahwa hampir 80% provinsi di Indonesia telah memenuhi target 
nasional TPP yang memenuhi syarat. 

 
4. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai Target  

1) Penyusun Regulasi Bidang Higiene Sanitasi pangan 
Regulasi bertujuan memberikan rujukan standar dan persyaratan kesehatan bidang 
higiene sanitasi pangan dan pada tahun 2021 ini telah disusun pedoman 
implementasi Sistem HACCP pada Pangan Siap Saji, modul pelatihan depot air 
minum, pedoman kantin dan sentra pangan jajanan, pedoman pengawasan 
berbasis risiko, pedoman terminal, buku saku pengawasan berbasis risiko, pedoman 
penggunan e-monev HSP dan KLB keracunan pangan serta pembuatan video 
tutorial pengawasan berbasis risiko 
 

2) Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi dalam Rangka Pengawasan Tempat 
Pengelolaan Pangan (TPP) 
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan penguatan dan 
dorongan teknis kepada petugas kesling daerah agar dapat up date terdapat 
peraturan yang baru khususnya Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
risiko, sosialiasi sistem Online Single Submission (OSS), sosialisasi logo Sertifikat 
Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan sosialisasi pengawasan hygiene sanitasi pangan 
berbasis risiko sehingga petugas Kesehatan lingkungan di daerah dapat 
melaksanakan pengawasan terhadap TPP dapat lebih efektif dan efisien sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

3) Pengembangan sistem pelaporan TPP memenuhi syarat 
Untuk memberikan kemudahan petugas Kesehatan dalam melakukan pengawasan 
dan pembinaan TPP di wilayah kerjanya dan memberikan akses kepada pengambil 
keputusan untuk dapat mengakses hasil pembinaan dan pengawasan TPP maka 
dikembangkan sistem berbasis web yang dapat diakses secara real time bagi user 
untuk melihat atau memantau hasil pengawasan TPP yang dilakukan. Sistem 
tersebut berupa e-monev higiene sanitasi pangan yang dapat di akses melalui 
aplikasi mobile, e-monev kejadian luar biasa keracunan pangan (e-monev KLB) 
yang merupakan sistem pelaporan kejadian KLB dan membantu petugas Kesehatan 
dalam menentukan etiologi KLB dan aplikasi Gerakan Masyarakat Pangan Aman 
Sehat (Germas PAS) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk 
membantu konsumen/masyarakat untuk menentukan atau menemukan lokasi TPP 
yang memenuhi syarat. Sistem informasi tersebut digunakan untuk mempermudah 
petugas Kesehatan melaksanakan tugas/kewajiban pembinaan dan pengawasan 
TPP dan memberikan informasi kepada konsumen/masyarakat terkait TPP yang 
sudah memenuhi persyaratan dasar/yang telah memiliki sertifikat laik hygiene 
sanitasi. 
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4) Pelatihan dan Orientasi Higiene Sanitasi Pangan Siap saji 
Pelatihan atau orientasi yang dilaksanakan tahun 2021 melibatkan petugas 
kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas puskesmas, pelaku 
usaha, organisasi profesi dan asosiasi. Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan 
hygiene sanitasi pangan bagi penanggung jawab dan penjamah serta petugas 
kesehatan, pelatihan depot air minum, pelatihan inspeksi higiene sanitasi pangan 
berbasis risiko. 
 

5) Workshop Pengembangan Teknologi Pangan Siap Saji 
Workshop dilakukan sebanyak 2 kali dengan narasumber dari pakar keamanan 
pangan dan peneliti dari perguruan tinggi. Secara umum hasil dari worshop ini 
memberikan perkembangan teknologi pangan di Indonesia dan hasil penelitian di 
bidang pangan yang sangat bermanfaat bagi petugas kesehatan lingkungann dalam 
menambah wawasan dibidang pangan dan memotivasi untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan pangan siap saji secara valid dan evidence based. 
 

6) Implementasi Percontohan Sarana Pangan Jajanan Kaki Lima 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan percontohan sarana pangan jajanan 
kaki lima yang sesuai dengan standar kesehatan. Kegiatan dilakanakan di Provinsi 
Bali untuk mendukung program Bali reborn dimana dengan kegiatan ini diharapkan 
dapat membuat perekonomian bangkit di era pandemic ini. Diharapkan ke depannya 
kegiatan ini dapat di replikasikan di tempat lain sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian di daerah tersebut. 
 

7) Pemberian Penghargaan bagi TPP yang memenuhi protokol kesehatan di masa 
pandemi 
Pada masa pandemi covid 19 sektor perekonomian terdampak signifikan terutama 
sektor penyediaan pangan siap saji. Banyak TPP yang tutup dan tidak dapat 
bertahan karena status darurat dan pembatasan aktifitas masyarakat namun disisi 
lain TPP yang menerapkan pemesan online dan delivery service berkembang pesat 
dan memberikan harapan baru di bidang pengembangan pemasaran pangan siap 
saji di tengah pandem. Dalam rangka memberikan apresiasi pada TPP yang 
beroperasi ditengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai 
persyaratan yang di tetapkan pada Permenkes 382 tahun 2020 tentang protokol 
kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Kegiatan ini juga memberikan motivasi 
pada petugas kesehatan lingkungan untuk tetap menjalankan tugasnya memberikan 
pembinaan dan pengawasan kepada TPP di tengah pandemic covid 19 yang masih 
berlangsung hingga sekarang. 
 

5. Faktor keberhasilan 
1) Mendorong dilakukannya pengawasan hygiene sanitasi pangan (HSP) di daerah 

dengan memasukan kegiatan pengawasan dalam anggaran pusat maupun daerah. 
2) Mendorong kerjasama lintas sektor terkait penerbitan sertifikat laik higine sanitasi 

antara Dinas Kesehatan dan  Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait penerbitan 
sertifikat laik higene sanitasi di daerah sehingga petugas kesehatan dapat 
melakukan pengawasan 

3) Memberikan pelatihan kepada daerah terkait e-monev HSP secara nasional melalui 
daring/luring 

4) Memberikan  pelatihan higine sanitasi pangan kepada petugas, pelaku usaha 
maupun penjamah 

5) Memaksimalkan upaya pengawasan hygiene sanitasi pangan di dearah masuk 
dalam kegiatan rutin tiap tahun 

6) Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikat Laik Higine 
Sanitasi sehingga petugas dapat melakukan pengawasan dengan melakukan 
inspeksi kesehatan lingkungan. 
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7) Memberikan layanan konsultasi secara formal maupun informal kepada daerah 
yang membutuhkan asistensi dalam operasionalisasi program Higiene Sanitasi 
Pangan di daerah  

8) Senantiasa memantau kinerja sistem E-monev HSP agar selalu bisa digunakan oleh 
petugas kesehatan dalam input data dan melakukan pemeliharaan sistem E-monev 
pusat agar selalu dapat diakses oleh petugas daerah 

 
8. Faktor penghambat 

1) Kegiatan pengawasan HSP di tempat pengelolaan pangan dibeberapa daerah 
masih sulit dilaksanakan karena faktor pandemi pada tahun 2021. 

2) Biaya operasional untuk melakukan pengawasan HSP di tempat pengelolaan 
pangan (TPP) belum sesuai dengan jumlah TPP yang diawasi 

3) Pemekaran wilayah puskesmas di daerah yang menyebabkan tidak dapat akses ke 
system pelaporan elektronik 
 

9. Alternatif solusi 
1) Karena faktor pembiayaan dan pandemi maka pengawasan HSP di TPP dilakukan 

dengan memprioritaskan TPP yang mengajukan sertifikat laik higine sanitasi dan 
TPP yang memilikin risiko tinggi. 

2) Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan HSP maka pusat melakukan pelatihan secara 
daring bagi petugas kesehatan. 

 
10. Analisis efisiensi Sumber Daya 

1) Sumber daya manusia 
Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penyehatan Pangan di awal tahun 
2022 berjumlah 11 orang. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari 1 orang 
Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 3 orang JFT Sanitarian, 3 orang JFU 
Sanitarian dan 1 orang JFU Keuangan ditambah 1 orang non PNS. Berdasarkan 
Pendidikan terdiri dari 7 orang magister dan 4 orang sarjana. Dilihat dari pencapaian 
output dari yang ditargetkan 100% tercapai, dari komponen 11 kegiatan sebanyak 
1.021 pelaksanaan kegiatan, yang membutuhkan waktu sebanyak 4.256 jam, untuk 
menyelesaikan kegiatan  dibutuhkan tenaga 16 orang, sehingga efisien SDM 
sebesar 5 orang. Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petugas baik pusat 
ataupun daerah adalah: 

a. Melakukan pelatihan Higiene Sanitasi Pangan secara daring bagi petugas 

kesehatan di daerah baik secara luring dan daring 

b. Menyusun NSPK penyehatan pangan bagi petugas kesehatan, pelaku usaha dan 

konsumen 

2) Metode 

a. Pertemuan offline/ tatap muka 

b. Pertemuan online/ pembelajaran jarak jauh 

c. Membuka asistensi secara formal/ informal bagi petugas HSP yang memerlukan 
bimbingan dan konsultasi 

 
3) Material 

a. Membuat berbagai media pembelajaran yang mudah untuk dipahami oleh 
stakeholder 

b. Menerbitkan buku pelatihan dan video tutorial secara online dan dapat diakses 
c. Memberikan bantuan perangkat APD bagi penjamah pangan. 

 
4) Machine  

a. Mengembangkan sistem pelaporan elektronik bagi pengawasan tempat 

pengelolaan pangan (TPP) di daerah 
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b. Mengembangkan website informasi terkait sertifikat laik higine sanitasi yang telah 

dikeluarkan oleh daerah dan dapat di akses oleh masyarakat 

c. Mengembangkan aplikasi mobil bagi masyarakat untuk mengetahui lokasi TPP 

yang bersertifikat di suatu daerah 

5) Anggaran 
a. Menganggarkan penyediaan anggaran kegiatan penyehatan pangan  dari dana 

APBN  

b. Menganggarkan anggaran untuk intervensi kegiatan dari dana donor untuk 

menunjang penganggaran APBN 

c. Memberikan dana dekonsentrasi bagi daerah untuk dapat melakukan percepatan 

pencapaian target TPP memenuhi syarat tahun 2021 sebesar minimal 44% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari grafik 16 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator tahun 2021 ada 
peningkatan  sebesar 4,64% dari alokasi anggaran  anggaran yang dialokasikan 
untuk pelaksanaan indikator Persentase TPP yang memenuhi syarat kesehatan 
tahun 2021 sebesar Rp 3.239.471.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan 
indikator tersebut sebesar Rp. 2.989.903.466,- (92,30%). Dibandingkan dengan 
alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.306.416.000,- dan realisasi anggaran 
untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 94,14% atau Rp 1.229.889.000,-. 
Hal ini sebanding dengan anggaran dalam pencapaian kinerja yang meningkat 
41,13%, akan tetapi apabila dilihat dari pencapaian kinerja tahun berjalan 
anggaran mengalami efisiensi pada tiap tahunnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 14. Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Indikator Persentase TPP yang Memenuhi Syarat 

Kesehatan Tahun 2020-2021 

94,14 92,30

114,50
119,14

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2020 2021

Realisasi Anggaran Capaian



44 
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Rapat koordinasi pemberian penghargaan TPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan TPP yang dilakukan 

Pengawasan Tahun 2021 
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4. Kegiatan Penyehatan Tanah, Udara dan Kawasan 
a. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) 

TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas 
pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana 
olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; 
pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat 
negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. TFU yang dimaksud dalam hal ini 
prioritas terdiri sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), Puskesmas dan pasar yang terdaftar 
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Pusat Data 
dan Informasi Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. 
 
Pengawasan Sesuai Standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui 
faktor risiko kesehatan lingkungan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 
melalui pengamatan fisik media lingkungan menggunakan instrument/ formulir IKL, 
pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta 
rekomendasi perbaikan. Sasaran prioritas tempat fasilitas umum yang dilakukan 
inspeksi kesehatan lingkungan antara lain adalah: 
a)Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta 
yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama.  
b) .. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya.  
c)Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di 
Kementerian Perdagangan.  
TFU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis dan dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya 
serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya  masalah kesehatan. 
Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah TFU yang dilakukan IKL dibagi jumlah TFU 
terdaftar yang ada, sistim pencatatan pelaporan untuk Tahun 2021 sudah 
menggunakan e-monev TFU (esatu.kemkes.go.id). 
 
Adapun pencapaian presentase Tempat dan fasilitas Umum tahun 2021 tergambar 
dalam hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Definisi operasional 

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar 
adalah tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah, Puskesmas) yang dilakukan 
pengawasan oleh kabupaten/kota dengan cara melakukan Inspeksi Kesehatan 
Lingkungan (IKL) minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun. 
 

2. Cara perhitungan  
Jumlah TFU yang dilaporkan hasil pengawasannya oleh kabupaten/kota  
berdasarkan inspeksi kesehatan lingkungan minimal 1 kali dalam setahun dibagi 
jumlah TFU dikali 100 %. 

 
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐔𝐦𝐮𝐦 (𝐓𝐅𝐔)    

\                                                                                                                                                      

=  
Jumlah TFU yang dilaporkan hasil pengawasannya 

jumlah TFU 
× 100%                          

 
 47.331 
  = ──────── x 100% = 60,04% 
        78.832 

 
3. Analisa target dan capaian serta Penyajian Data 

Target dan capaian dari Indikator TFU Tahun 2021 pada awal dan pertengahan 
Tahun masih ada daerah yang terlalu tinggi menetapkan target lokasi TFU yang 



46 
 

akan di lakukan IKL namun dalam pelaksanaan IKL tidak terlaksana dengan 
berbagai kendala (SDM, Biaya dan waktu) sehingga menjadi masukan untuk 
pencapaian target ditahun mendatang. Beberapa daerah juga belum tepat sasaran 
dalam melaksanakan IKL (tidak di lokasi yang prioritas: sekolah SD/SMP, Pasar dan 
Puskesmas) namun melakukan IKL ke TFU lainnya misal tempat ibadah, hotel dll. 
Pada Triwulan IV setelah di lakukan rapat koordinasi dengan daerah terkait strategi 
capaian indikator TFU maka daerah melakukan pemenuhan capaian dengan input 
data hasil IKL yang sesuai dengan target yang ditetapkan. 
 
Adapun target dan capaian presentase tempat dan fasilitas umum tahun 2020 
sebagaimana terinformasi dalam tabel dan grafik sebagai berikut: 

 
Tabel 9. Target dan Capaian Presentase TFU Tahun 2021 

No Provinsi Capaian 

1 Aceh 22,87% 

2 Sumatera Utara 43,10% 

3 Sumatera Barat 67,40% 

4 Riau 63,61% 

5 Jambi 54,97% 

6 Sumatera Selatan 35,43% 

7 Bengkulu 83,82% 

8 Lampung 30,13% 

9 Kepulauan Bangka Belitung 67,73% 

10 Kepulauan Riau 21,30% 

11 Dki Jakarta 68,60% 

12 Jawa Barat 44,86% 

13 Jawa Tengah 74,54% 

14 Di Yogyakarta 84,11% 

15 Jawa Timur 64,79% 

16 Banten 43,00% 

17 Bali 67,18% 

18 Nusa Tenggara Barat 33,25% 

19 Nusa Tenggara Timur 31,50% 

20 Kalimantan Barat 50,22% 

21 Kalimantan Tengah 68,32% 

22 Kalimantan Selatan 48,87% 

23 Kalimantan Timur 68,08% 

24 Kalimantan Utara 55,93% 

25 Sulawesi Utara 61,11% 

26 Sulawesi Tengah 51,53% 

27 Sulawesi Selatan 70,18% 

28 Sulawesi Tenggara 47,80% 

29 Gorontalo 37,57% 

30 Sulawesi Barat 64,30% 

31 Maluku 50,00% 

32 Maluku Utara 53,54% 

33 Papua Barat 50,67% 

34 Papua 76,33% 
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       (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 
 

4. Faktor penghambat 
a. Masa pandemic COVID-19 masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Inspeksi 

kesehatan lingkungan dilapangan, meskipun beberapa daerah yang sudah di 
zona hijau telah dapat lebih lancar dalam pelaksanaannya. 

b. Beberapa daerah masih terlalu tinggi menetapkan target lokasi TFU yang akan 
di lakukan IKL namun dalam pelaksanaan IKL tidak terlaksana dengan berbagai 
kendala (SDM, Biaya dan waktu) sehingga menjadi masukan untuk pencapaian 
target ditahun mendatang. 

c. Beberapa daerah juga belum tepat sasaran dalam melaksanakan IKL (tidak di 
lokasi yang prioritas : sekolah SD/SMP, Pasar dan Puskesmas) namun 
melakukan IKL ke TFU lainnya misal tempat ibadah, hotel dll. 

d. Kendala pemanfaatan teknologi yang kurang, yaitu kesulitan penggunaan 
teknologi untuk input data ke sistem e-monev. 

 
5. Faktor keberhasilan 

Sebagian besar daerah dapat tetap melaksanakan IKL di TFU karena di dukung oleh 
sumber daya manusia dan juga peralatan (Sanitarian Kit) yang tersedia. Selain itu 
adanya komitmen daerah untuk mewujudkan TFU yang sehat terutama di kawasan 
pendidikan, Pasar serta fasilitas kesehatan (Puskesmas) yang merupakan indikator 
tatanan dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. 
 

6. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai target 
1. Penyusunan NSPK terkait media lingkungan Udara dan Tanah 
2. Koordinasi dan jejaring dalam rangka pemantauan kualitas udara dan tanah 
3. Koordinasi dan jejaring dalam rangka pemantauan kualitas Kesling di Tempat dan 

Fasilitas Umum (TFU) 
4. Pertemuan Koordinasi Pasar Tanggap COVID-19 dan Pasar Sehat 
5. Pemicuan STBM Pasar Sehat dan Aman Covid-19 dalam rangka Bali Reborn 
2. Workshop Peningkatan Kualitas Wisata Sehat dan Penyediaan Akomodasi 
3. Workshop Pelabuhan dan Bandara Udara Sehat 
4. Orientasi Validasi Data dalam aplikasi e monev TFU 
5. Orientasi Yankesling di Puskesmas 
6. Bantuan kepada kelompok masyarakat melalui PKTD 
7. Melakukan koordinasi, monitoring evaluasi pelaksanaan PKTD 
8. Chairmanship Indonesia dalam APRFHE. 
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Grafik 15. Pencapaian Presentase Tempat dan Fasilitas Umum  

Per provinsi Tahun 2021  
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7. Alternatif solusi 

Dilaksanakan Rapat rapat Koordinasi dengan daerah (Provinsi maupun Kabupaten 
Kota) secara berkala, jika perlu sebulan sekali untuk memantau progress dari 
pencapaian target indikator dan bagaimana strategi pencapaian Indikator TFU 
tersebut. 
 

8. Analisis efisiensi sumber daya 
1) Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penyehatan Udara Tanah dan 
Kawasan di awal tahun 2021 berjumlah 15 orang. Sumber daya manusia tersebut 
terdiri dari 1 orang Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 2 orang JFT Madya, 2 
orang JFT Muda, 2 orang JFT Pratama, dan 1 orang JFT Pranata Keuangan, 4 
orang pelaksana ditambah 1 orang non PNS.  Berdasarkan Pendidikan terdiri dari 
6 orang magister, 7 orang sarjana dan 1 orang Sarjana Muda. Dilihat dari 
pencapaian output dari yang ditargetkan 100% tercapai, dari komponen 20 
kegiatan sebanyak 1.051 pelaksanaan kegiatan, yang membutuhkan waktu 
sebanyak 4.210 jam, untuk menyelesaikan kegiatan  dibutuhkan tenaga 16 
orang, sehingga efisien SDM sebesar 1 orang. 

2) Metode 
Pertemuan dengan Dinkes provinsi dan Kab Kota serta sanitarian Puskesmas 
seluruh Indonesia melalui Daring. 

3) Material 
Form Inspeksi kesehatan Lingkungan (IKL) di sekolah, Pasar dan Puskesmas  

4) Machine  
Adanya Aplikasi e monef TFU. 

5) Anggaran 
Anggaran dalam rangka pencapaian indikator TFU sebesar Rp. 2.870.867.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.717.726.263,- (94,67%) 

 
 

 
 

 
 

Dari grafik 18 di dapatkan bahwa capaian kinerja indikator presentase tempat 
dan fasilitas umum pada tahun 2021 sebesar 100.07% mengalami penurunan 
2,78% dari tahun 2020 apabila dilihat dari anggaran yang dipergunakan dalam 
pencapaian indikator pada tahun 2021 sebesar 94,67% (Rp. 2.717.726.263,- ) 
dan pada tahun 2020 sebesar Rp 7.856.004.389,- (90.72%), hal ini menjadi 
seimbang dengan anggran yang dipergunakan dalam mencapai kinerja juga 
berkurang dari tahun sebelumnya.  
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Grafik 16. Sandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Indikator 

TFU Tahun 2020-2021 
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Gambar 8. Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung 
 Indikator TFU Tahun 2021 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) 

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, 
aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya 
penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati 
masyarakat dan pemerintah daerah. 
 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan 
memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk 
mewujudkannya dilaksanakan melalui “FORUM” atau dengan memfungsikan lembaga 
masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT” 
atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. 
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Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHG pada tahun 
1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter, dimana ditekankan kesehatan 
untuk semua yang dapat dicapai dan langgeng, jika semua aspek, sosial, ekonorni, 
lingkungan dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya 
memfokuskan kepada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan kepada suatu 
pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi kepada aspek menyeluruh 
yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. 
Perkembangan Gerakan Kota Sehat disetiap negara berbeda satu sama lain, 
tergantung permasalahan yang dihadapi dan tidak dapat diperbandingkan. Kesamaan 
konsep Kota Sehat di seluruh negara adalah satu sama lain berasal dari keinginan dan 
kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan pemerintah berperan sebagai 
fasilitator. Disamping itu lebih mengutamakan pendekatan proses dari pada target, 
tidak mempunyai batas waktu, dan berkembang secara dinamik, sesuai dengan 
sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap. 
 
Pengembangan Kota/Kabupaten Sehat adalah bagian dari dinamika dan semangat 
warga, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif di daerah tersebut. Pemerintah 
Pusat hanya berperan membina dan memfasilitasi potensial yang ada. Pencapaian 
Kota/Kabupaten Sehat merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus 
menciptakan dan meningkatan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, 
mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi 
masyarakat dengan cara mernberdayakan mereka agar cepat saling mendukung 
dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal 
suatu Kota/Desa. 
 
Adapun pencapaian jumlah kabupaten/kota sehat tahun 2021 tergambar dalam hal-hal 
sebagai berikut: 

 
1. Definisi operasional 

Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan 
prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan 
pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, 
rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat 
provinsi. 

 
2. Cara perhitungan  

Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan 
kabupaten/kota Sehat.  
Contoh perhitungan: 
Dalam satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama) terdapat 100 
kabupaten/kota yang  telah memenuhi kriteria berdasarkan laporan yang 
disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan kabupaten/kota sehat pada tahun tersebut sebanyak 100 
kabupaten/kota. 

 
3. Analisa target dan capaian serta Penyajian Data 

Dengan target penyelenggaraan KKS tahun 2021 sebanyak 221 kab kota, 
menunjukkan capaian yg diharapkan meskipun Indonesia masih fokus menghadapi 
Pandemi COVID-19, hal ini dimungkinkan karena sudah terjadi adaptasi di era 
kebiasaan baru sehingga aktifitas pemerintahan dan masyarakat mulai berjalan 
meski dengan batasan-batasan, sehingga capaian target indikator KKS tetap dapat  
terpenuhi. Penyajian data melalui Laporan dari daerah yang masuk masih dilakukan 
secara manual. 
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Adapun target dan capaian jumlah kabupaten/kota sehat sebagaimana terinformasi 
dalam tabel dan grafik sebagai berikut: 

 
Tabel 10. Target dan Pencapaian Jumlah Kabupaten/Kota Sehat  

Tahun 2021 

NO PROVINSI 
JUMLAH 

KAB/KOTA 
TARGET  CAPAIAN % 

1 Diy 5 5 5 100 

2 Bali 9 5 9 100 

3 Sulawesi Utara 15 9 15 100 

4 Gorontalo 6 3 6 100 

5 Sulawesi Selatan 24 15 24 100 

6 Jawa Barat 27 16 25 92.59 

7 Jambi 11 7 10 90.91 

8 Kep. Riau 7 5 6 85.71 

9 Bangka-Belitung 7 5 6 85.71 

10 Jawa Timur 38 19 30 78.95 

11 Kalimantan Selatan 13 7 9 69.23 

12 Banten 8 5 5 62.50 

13 Bengkulu 10 4 6 60.00 

14 Kalimantan Utara 5 4 3 60.00 

15 Sumatera Barat 19 11 10 52.63 

16 Sumatera Selatan 17 7 8 47.06 

17 Jawa Tengah 35 7 12 34.29 

18 Riau 12 5 4 33.33 

19 Lampung 15 8 5 33.33 

20 Kalimantan Timur 10 5 3 30.00 

21 Sulawesi Tenggara 17 7 5 29.41 

22 Kalimantan Tengah 14 7 4 28.57 

23 Dki Jakarta 6 5 1 16.67 

24 Sulawesi Tengah 13 6 2 15.38 

25 Sumatera Utara 33 6 4 12.12 

26 Maluku Utara 10 5 1 10.00 

27 Kalimantan Barat 14 6 1 7.14 

28 Aceh 23 4 1 4.35 

29 Papua 29 4 1 3.45 

30 
Nusa Tenggara 
Barat 

10 4 0 0.00 

31 
Nusa Tenggara 
Timur 

22 3 0 0.00 

32 Sulawesi Barat 5 2 0 0.00 

33 Maluku 11 5 0 0.00 

34 Papua Barat 13 4 0 0.00 

Jumlah 514 220 221 100.45 
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             (Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021) 

 
4. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mencapai target 

Dalam rangka mencapai target dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 
1) Advokasi dan sosialisasi kabupaten/kota sehat kepada pimpinan daerah 
2) Melakukan koordinasi lintas sector dan lintas program dalam pembinaan dan 

monitoring serta evaluasi pelaksanaan kabupaten/kota sehat 
3) Melakukan konferensi dan event pelaksanaan kabupaten/kota sehat 

a. Verifikasi Bedah Dokumen 
b. Verifikasi Lapangan dan Virtual 
c. Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan 

4) Melaksanakan pemantauan kegawat daruratan kesling pada event khusus (PON, 
Natal dan Tahun Baru) 

5) Pengadaan Buffer Stock Logistik bidang kesehatan lingkungan 
 

5. Faktor penghambat 
a. Beberapa Tim Pembina Provinsi (Dinas Kesehatan dan Bappeda) adanya 

perbedaan persepsi terkait kegiatan penyelenggaraan KKS dan verifikasi KKS. 
Perbedaan persepsi tersebut yaitu jika Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti 
verifikasi KKS maka Kabupaten/Kota tersebut tidak dianggap sebagai 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan penyelenggaran KKS, padahal setiap 
tahunnya Kabupaten/Kota harus melaksanakan penyelenggaraan KKS yang 
bertujuan untuk mencapai suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, 
aman dan sehat. 

b. Beberapa Kabupaten/Kota belum ada koordinasi dengan baik antara Tim Pembina 
(OPD) dengan Forum (masyarakat) sehingga kegiatan-kegiatan KKS tidak dapat 
dilaksanakan. 

c. Beberapa Kabupaten/Kota belum ada koordinasi dengan baik antar OPD dan 
masih beranggapan penyelenggaraan KKS merupakan kegiatan sektor kesehatan. 

 
6. Faktor keberhasilan 

a. Penguatan kelembagaan kelompok kerja (forum KKS) melalui Pertemuan 
Kabupaten Kota Sehat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana 
dekonsentrasi 

b. Penganggaran Dekonsentrasi dan DAK non fisik oleh daerah dalam rangka 
mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat 
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Grafik 17. Target dan Capaian Jumlah Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2021 
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c. Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk 
pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam 
mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kab/kota 
sehat. 

d. Tahun 2021 merupakan tahun penilaian dan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat 
sehingga terdapat Kab/Kota baru yang terverifikasi oleh Pusat telah melaksanakan 
tatanan kawasan sehat. Kab/Kota inilah yang turut menambah realisasi indikator. 

 
7. Alternatif solusi 

a. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kab/kota sehat dan terfokus pada 
daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan lingkungan di 
daerah dalam percepatan pencapaian target indikator 

b. Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat 
menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta 
monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu 

c. Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh dukungan 
terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat khususnya 
dalam hal pendanaan penyelenggaraan kab/kota sehat. Pendampingan dana 
dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan capaian penyelenggaraan 
kab/kota sehat secara menyeluruh 

d. Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan 
penyelenggaraan kab/kota sehat seperti penilaian kab/kota sehat, penilaian 
lingkungan bersih sehat 

e. Mempercepat proses serta penyelesaian penyusuanan/revisi Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait Tatanan Kawasan Sehat sehingga dapat 
segera diresmikan, disosialisasikan, dan diimpelenasikan di tingkat daerah 

f. Dibuat target Kabupaten/Kota baru yang melaksanakan Tatanan Kawasan Sehat 
di setiap Provinsi. Kab/Kota baru inilah yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan realisasi serta capaian indikator di tahun berikutnya dan tidak hanya 
bertambah pada saat tahun verifikasi saja. 

 
8. Analisis efisiensi sumber daya 

a. Sumber daya manusia 
Sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penyehatan Udara Tanah dan 
Kawasan di awal tahun 2021 berjumlah 15 orang. Sumber daya manusia tersebut 
terdiri dari 1 orang Koordinator, 2 orang Subkoordinator, 2 orang JFT Madya, 2 
orang JFT Muda, 2 orang JFT Pratama, dan 1 orang JFT Pranata Keuangan, 4 
orang pelaksana ditambah 1 orang non PNS.  Berdasarkan Pendidikan terdiri dari 
6 orang magister, 7 orang sarjana dan 1 orang Sarjana Muda. Dilihat dari 
pencapaian output dari yang ditargetkan 100% tercapai, dari komponen 20 
kegiatan sebanyak 1.051 pelaksanaan kegiatan, yang membutuhkan waktu 
sebanyak 4.210 jam, untuk menyelesaikan kegiatan  dibutuhkan tenaga 16 
orang, sehingga efisien SDM sebesar 1 orang. 

b. Metode 
Pelaksanaan kegiatan di program KKS dilaksanakan melalui daring/online murni 
Pelaksanaan bedah dokumen, verifikasi lapangan serta pemberian penghargaan 
dilaksanakan dengan offline/online dan hybrid (gabungan daring/online dan 
maupun tatap muka/offline yaitu untuk pemberian. Untuk rapat koordinasi dan 
konferensi dilaksanakan full daring, namun dalam monitoring untuk intervensi 
kesling PKTD pontren dilaksanakan secara online dan offline. Sementara 
pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan NSPK dilakukan secara hybrid 
dengan protokol kesehatan yang ketat. 

c. Material 
Form bedah dokumen dan verifikasi KKS 

d. Machine  
Google drive untuk upload dokumen-dokumen KKS 
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e. Anggaran  
Anggaran dalam pencapaian kabupaten/kota sehat sebesar Rp. 
220.332.557.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.703.476.751,- 
(99,26%) 

 
Grafik 18. Sandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja 

Jumlah KKS Tahun 2020-2021 

 

Pada grafik 20 diatas memberikan gambaran bahwa dalam mencapai kinerja 

pada tahun 2021 sebesar 100,45% terjadi penurunan 0,45% dibandingkan 

tahun 2020 sebesar 100.91% hal ini terlihat juga anggaran yang dibutuhkan 

dalam pencapaian kinerja jumlah kabupaten/kota sehat pada tahun 2021 

sebesar Rp. 218.703.476.751,- (99,26%) dan tahun 2020 sebesar 

Rp.327.637.050,- (87,33%). Hal ini tidak sebanding dengan anggaran yang ada 

pada tahun 2021 meningkat 667% dari tahun 2020. 

Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Indikator KKS Tahun 2021 
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Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Rancangan Perpres KKS dengan Lintas 
Sektor/Program di Bandung, Bogor dan Bekasi 

 

   

   

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi KKS dengan Lintas Sektor/Program dan Evaluasi 
Pelaksanaan Verifikasi KKS Tahun 2021 
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Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Bedah Dokumen, Verifikasi Prasyarat KKS dan Bedah 
Dokumen KKS baik secara Luring maupun Daring 

 

   

   

   
Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Secara Luring dan Daring serta 

Acara Penganugerahan Swasti Saba KKS Tahun 2021 di Gran Melia, Jakarta 
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7. Dukungan manajemen satuan kerja Direktorat Kesehatan Lingkungan 
 
Pada tahun 2021, pagu anggaran yang dialokasikan pada satker Kantor Pusat Direktorat 
Kesehatan Lingkungan  sebesar Rp 257.535.380.000,-. Pada grafik 18 terlihat bahwa 
realisasi dari anggaran kantor pusat sebesar 98,26% atau Rp 254.008.336.372,-. Adapun 
pagu anggaran dekonsentrasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.382.924.000,- terealisasi 
sebesar Rp.  4.088.629.073,- (93,29%) pagu anggaran Direktorat Kesehatan Lingkungan 
Pusat dan Dekonsentrasi sebesar  Rp. 261.918.304.000,- dengan realisasi Rp. 
258.096.965.445,- (98,54%). 
 

Grafik 19. Pagu dan realisasi Anggaran Direktorat Kesehatan Lingkungan  
Tahun 2021 

 
 

 

 
 

 
 

Dari grafik 22 terlihat bahwa capaian indikator tahun 2021 6 indikator dapat tercapai 
diatas 100% sedangkan pada tahun 2020 ada 3 indikator yang tidak tercapai hal ini 
sebanding dengan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. Rp 257.535.380.000,- 
teralisasi Rp. 254.008.336.372,-. (98,63%) sedangkan anggaran tahun 2020  dengan 
pagu alokasi Rp. Rp 79.292.032.000,- terealisasi Rp 76.086.921.416,- (95,96%). 
Kenaikan anggaran pada tahun 2021 mencapai 320%. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan ini merupakan salah satu 
bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diukur berdasarkan tingkat penggunaan 
anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2021. 
 
Pencapaian kinerja kegiatan Lingkungan Sehat pada tahun 2021 dapat diukur berdasarkan 
jumlah indikator yang telah tercapai dan berdasarkan rata-rata capaian kinerja. Berdasarkan 
jumlah indikator yang mencapai tercapai maka Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan 
Tahun 2021 berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,03% sehingga dapat 
disimpulkan pada tahun 2021 Direktorat Kesehatan Lingkungan telah mencapai target kinerja 
lebih dari 100 %.  
 

Efisiensi Anggaran dapat dianalisa dengan membandingkan Realisasi Indikator dan 
Realisasi Anggaran. Apabila realisasi anggaran sebesar 98,54% disandingkan dengan 
capaian kinerja berdasarkan rata-rata pencapaian  target sebesar 108,03 %, maka hal tersebut 
bermakna bahwa terjadi efisiensi anggaran karena capaian kinerja lebih besar daripada 
realisasi anggaran. 

 
Namun, perlu ditegaskan bahwa pencapaian target indikator tersebut memang tidak 

sepenuhnya dalam kendali pemerintah pusat mengingat indikator-indikator tersebut 
merupakan indikator pembangunan dan pemerintah daerah punya peran besar di dalamnya. 
Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan telah 
dilakukan antara lain : 
1.    Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (petugas dan masyarakat) baik di pusat 
maupun dekonsentrasi melalui kegiatan: (a)Orientasi pengawasan depot air minum (b) 
Orientasi inspektur HSP berbasis risiko (c) Workshop peningkatan kualitas kesehatan 
lingkungan wisata sehat dan penyediaan akomodasi (d) Orientasi validasi data dalam 
aplikasi monev TFU (e-SATU) (e) Pemicuan pasar sehat dana man Covid-19 di Provinsi 
Bali (f) Workshop pengembangan teknologi pangan siap saji (g) Workshop peningkatan 
HSP di tingkat rumah tangga (h) Implementasi percontohan sarana pangan jajanan kaki 
lima (i) Penilaian kesehatan lingkungan (j) Monitoring dan evaluasi percepatan 
pencapaian SBS kab/kota (k) Koordinasi STBM provinsi (l) Koordinasi dan  penguatan 
TTG air minum dan sanitasi (m) Koordinasi dan publikasi air dan sanitasi (n) Workshop 
koordinasi kab/kota sehat (o) Pertemuan penyelenggaraan peningkatan kualitas 
lingkungan (PKTD) pondok pesantren (p) Workshop peningkatan kualitas kesehatan 
lingkungan bandar udara dan pelabuhan (q) Pertemuan koordinasi limbah medis (r) 
Surveilans kualitas air minum (s) Workshop sinergi dan kolaborasi limbah medis, merkuri 
pusat dan daerah (t) Orientasi pemetaan kerentanan dampak perubahan iklim, radiasi dan 
limbah medis (u) Pertemuan koordinasi pengamanan dampak radiasi (v) Penghargaan 
pelaksanaan penghapusan Alkes bermerkuri di Fasyankes (w) Pendampingan TNI 
terhadap inventasi kesehatan lingkungan (x) Koordinasi, monitoring evaluasi pelaksanaan 
penanggulangan TB (y) Monitoring dan evaluasi PKTD kesling (z) Penguatan teknis dan 
workshop monev PKTD STBM plus (aa) Sosialisasi GERMAS (bb) Sosialisasi dan 
evaluasi hasil surveilans kualitas air minum (cc) Sosialisasi NSPK penyehatan air dan 
sanitasi dasar (dd) Pemantapan dan replikasi pengelolaan limbah medis berbasis wilayah 
(ee) Pendampingan kegiatan peningkatan kualitas kesling di wilayah DAS citarum (ff) 
Penguatan pengelolaan limbah medis dan Covid-19 di Fasyankes dan masyarakat (gg) 
Pemodelan TTG sanitasi untuk daerah sulit (hh) STBM AWARD (ii) Penghargaan KKS (jj) 
Pertemuan evaluasi pelaksanaan vaksinasi dalam mendukung penyehatan lingkungan 
(kk) Workshop surveilans kualitas air minum. 
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2.    Pembiayaan 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Kesehatan Lingkungan pembiayaan 
berasal dari berbagai sumber. Pembiayaan pusat sebesar Rp. 254.008.336.372,- 
kemudian  dana dekonsentrasi sebesar Rp. 4.088.629.073,- serta dana hibah berupa 
barang dan jasa (WHO, UNICEF, UNEP dan USAID) untuk kegiatan peningkatan 
kapasitas dan Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam 
bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam 
mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan. Selain itu, 
dialokasikan  Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan penyehatan lingkungan ditingkat kabupaten dan puskesmas. 

3.    Sistem dan Metode 
Pengembangan Sistem dan Metode dilakukan melalui Penyusunan Norma Standar 
Prosedur dan Ketentuan dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi berbasis internet. 
Untuk penyusunan Norma Standar Prosedur dan Ketentuan berupa (a) penyusunan 
pedoman implementasi system HACCP pada pangan siap saji (b) Penyusunan pedoman 
sentra makanan jajanan, (c) Penyusunan pedoman e-monev HSP, (e) penyusunan 
pedoman pilar ke-3 STBM, (f) penyusunan pedoman penyehatan tanah, udara di TFU; (g) 
penyusunan pembuatan modul pelatihan TOT penyakit berbasis lingkungan.(h) 
penyusunan perpres penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, (i) penyusunan instrument 
inspeksi kesehatan lingkungan sarana sanitasi, (j) penyusunan katalog sanitasi, (k) 
penyusunan panduan pembiayaan sanitasi, (l) penyusunan panduan media KIE sanitasi 
(m) penyusunan panduan aplikasi EHRA, (n) penyusnan standar baku mutu media air 
(parameter kimia-biologi). 
 
Sebagian besar Sistem Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan Lingkungan masih 
ada proses perbaikan sistem aplikasi sehingga ada beberapa sistem monitoring yang 
diupdate menggunakan input excel untuk beckup data capaian indikator. Pada saat 
kondisi pandemi data masih tetap dapat di proses dengan mengirimkan umpan balik 
capaian pada saat triwulan akhir, sistem monitoring kesehatan lingkungan tersebut telah 
terintegrasi kedalam sistem monitoring kesling yang dapat di akses pada laman situs 
kesling.kesmas.go.id dan komdat kesmas sehingga dapat dengan mudah diakses pihak 
terkait yang dapat langsung ditindaklanjuti apabila terjadi permasalahan terhadap capaian 
indikator. Realisasi Angaran ditingkat pusat dan provinsi (dekonsentrasi) dapat terpantau 
melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) dan 
secara berkala dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk percepatan realisasi anggaran. 

4. Sarana dan Prasarana 
Percepatan program STBM melalui program Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam 
bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di 1021 kelompok masyarakat untuk PKTD STBM 
PLUS, 397 kelompok masyarakat untuk PKTD pondok pesantren dan 133 kelompok 
masyarakat untuk PKTD daerah sulit, teknologi tepat guna sarana air minum sebanyak 60 
unit, teknologi tepat guna sarana sanitasi sebanyak 543 unit, reagensia dan peralatan 
surveilans kualitas air minum sebanyak 24 unit, bufferstock kedaruratan kesling sebanyak 
752 unit dan alat hygiene sanitasi pangan dalam rangka PON sebanyak unit. 
 

Namun demikian upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal dan masih terdapat 
beberapa kendala seperti : 
1.    Sumber Daya Manusia 

Meskipun peningkatan kapasitas petugas kesling dan kader (masyarakat) telah dilakukan 
secara masif dan terstruktur. TOT dilakukan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten 
yang melibatkan stake holder terkait.  Namun kuantitas dan kualitas petugas kesehatan 
lingkungan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait kesling masih 
kurang hal ini serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. 
 

2.    Pembiayaan  
Meskipun sumber pembiayaan (pusat dan dekonsentrasi) Kegiatan Kesehatan 
Lingkungan  telah mencukupi untuk mencapai target. Pada tahun 2021 ini sudah tidak 
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menjadi kendala lagi dengan adanya pandemi COVID-19 terbukti realisasi anggaran 
dekonsentrasi telah mencapai 93,28%. 

3.    Sistem dan Metode 
Meskipun sebagian besar Sistem Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan 
Lingkungan telah berjalan dengan baik. Dengan masih adanya pandemi COVID-19 
membuat petugas belum optimal melakukan pengukuran inspeksi kesehatan lingkungan 
dilapangan, terjadi error sistem mengakibatkan perhitungan capaian ada yang dilakukan 
secara manual.  

4. Sarana dan Prasarana 
Peralatan yang diperlukan dalam pengawasan kesehatan lingkungan yaitu Sanitarian Kit 
ke daerah melalui anggaran pusat dan DAK. Namun, jumlah yang terdistribusi belum 
optimal. Kemungkinan penggunaan dana DAK dalam memenuhi kebutuhan peralatan 
kesehatan lingkungan belum optimal.  
 

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja maka pada tahun-tahun  
mendatang perlu dilakukan upaya meliputi : 
a. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan secara terintegrasi 

dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan 
lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator kesehatan 
lingkungan. 

b. Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat menyurat 
kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta monitoring evaluasi 
data dan pelaporan tepat waktu. 

c. Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan kesling khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan 
kesehatan lingkungan. Selain itu, agar diperoleh dukungan operasional berupa 
penyediaan jaringan internet yang lebih stabil. Diperlukan juga penyediaan fasilitas input 
offline pada aplikasi elektronik yang terintegrasi oleh Pusat, jika terjadi penurunan koneksi 
jaringan internet di daerah. 

d. Mengembangkan strategi dan sistem bersama untuk melakukan pembinaan, 
pengawasan, dan penyusunan regulasi lebih efektif terutama dalam hal meningkatkan 
kesadaran dan komitmen melakukan praktik yang baik dalam kegiatan kesehatan 
lingkungan. 

e. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas serta sarana dan prasarana 
pengelolaan limbah medis (insinerasi dan non insinerasi) baik oleh pemerintah pusat 
maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas secara rutin untuk mempersiapkan petugas 
kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan benar. 

g. Membangun dan meningkatkan sistem informasi yang komprehensif dalam rangka 
melakukan pelaporan sehingga pemantauan dan evaluasi dapat dijalankan dengan 
sinergi yang baik baik antar Kementerian/Lembaga di Pusat dan daerah. 

h. Melanjutkan pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan capaian 
kesehatan lingkungan secara menyeluruh. 

i. Memperluas sosialisasi program kesehatan lingkungan kepada masyarakat di seluruh 
kab/kota. 

j. Melanjutkan kemitraan dengan Pramuka, PKK, TNI dan Tokoh Agama/Majelis Ulama 
Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kesling sampai dengan basis keluarga. 

k. Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk mendukung pelaksanaan kesling 
seperti STBM AWARD, penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, 
sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll. 

l. Mengingat beban kerja yang begitu besar yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh 
sanitarian maka perlu membuat terobosan dengan membuka peluang pihak ketiga 
(swasta) terakreditasi untuk melakukan audit kesehatan lingkungan. Hal ini perlu didukung 
dengan regulasi dan sumberdaya untuk akreditasi pihak ketiga. Demikian juga untuk 
pelatihan bagi pengelola lingkungan dapat dilakukan pihak ketiga 
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