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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

atas berkat dan rakhmatNya sehingga Laporan Kinerja 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

tahun 2017 dapat disusun dengan baik. 

 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnslansi Pemerintah, 

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka setiap entitas 

Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Kementerian, Unit Organisasi, Satuan Kerja (Satker), 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja 

atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah 

dialokasikan.  

 

Laporan kinerja Ditjen P2P merupakan laporan tingkat pencapaian kinerja selama tahun 

2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada awal tahun 

2017, merupakan sasaran program dalam Rencana Aksi Program dengan merujuk pada 

sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan serta 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. 

 

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun 

demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik 

untuk peningkatan kinerja Ditjen P2P melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

secara benar, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian 

kinerja, sehingga dapat mengetahui, menilai keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas 

instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan 

kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.  

 
Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

 
Jakarta,     Januari 2018  
Direktur Jenderal Pencegahan dan , 
Pengendalian Penyakit 
 
 
 
 
dr. Mohamad Subuh, MPPM 
NIP. 196201191989021001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple 
burden, dimana angka kesakitan penyakit menular masih tinggi namun di sisi lain penyakit 
tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna dan penyakit penyakit yang 
seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Data Global Burden of Disease 2010 dan 
Health Sector Review 2014 bahwa menyebutkan  kematian yang diakibatkan PTM, yaitu 
stroke menduduki peringkat pertama. Padahal 30 tahun lalu, penyakit menular seperti 
infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), tuberkulosis dan diare merupakan penyakit 
terbanyak dalam pelayanan kesehatan. Pergeseran pola penyakit ini, ditengarai 
disebabkan perubahan gaya hidup masyarakat. 
 

Tantangan penyakit menular di beberapa negara termasuk Indonesia masih terpusat 

pada penyakit HIV AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Secara global, diestimasikan ada 36,7 

juta Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) tahun 2015. Selain itu diperkirakan 2,1 juta infeksi 

baru dan 1,1 juta kematian dikaitkan dengan AIDS setiap tahunnya. Menurunnya 

kematian yang dikaitkan dengan AIDS sampai 45% sejak tahun 2005 disebabkan karena 

adanya peningkatan akses pengobatan Anti Retroviral (ARV) hingga mencapai 17 juta 

ODHA. Berdasarkan laporan WHO regional Asia Pasifik tahun 2016, jumlah ODHA di 

wilayah Asia Pasifik mencapai 3,5 juta orang di tahun 2015, merupakan jumlah terbanyak 

setelah wilayah sub-sahara Afrika. Indonesia termasuk salah satu negara bersama 

Myanmar, Nepal dan Thailand yang memiliki jumlah ODHA terbesar setelah India di Asia 

Pasifik. Diperkirakan 39% ODHA di Asia Pasifik terkonsentrasi di negara-negara tersebut 

dan 60% berada di India. Situasi epidemi HIV AIDS di Indonesia sampai dengan tahun 

2016 masih terkonsentrasi pada populasi kunci dengan penyebaran kasus HIV AIDS di 

419 (81,5%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data 

laporan perkembangan HIV AIDS Kementerian Kesehatan tahun 2016 diketahui bahwa 

jumlah kumulatif kasus HIV yang ditemukan sampai dengan akhir tahun  2016 sebesar 

232.323 kasus, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sebanyak 86.780 orang. 

 

Penyebaran penyakit Tuberkulosis di Indonesia sangat luas dan menyebabkan kematian. 

Berdasarkan Global Report TB tahun 2015, capaian indikator prevalensi TB tahun 2015 

sebesar 647 per 100.000 penduduk, Indonesia berada di urutan tertinggi ke dua di dunia 

setelah India dan menyumbang 10% dari total beban TB dunia dan sekitar 100.000 

(kisaran 66.000 – 150.000) orang diperkirakan meninggal dunia karena TB setiap 

tahunnya.  

 

Indonesia menyumbang 9% kasus malaria di kawasan South East Asia Region (SEARO) 

setelah India (89%).  Oleh karena, target global program malaria adalah fokus pada 

eliminasi malaria tahun 2030. Indonesia telah menyusun target eliminasi per 

kabupaten/kota bertahap sampai tahun 2030. Dari 34 Provinsi, terdapat 7 Provinsi yang 

telah mengeliminasi lebih dari 80% Kab/Kota nya yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, Jawa 
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Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat. Sedangkan 6 

Provinsi telah mampu mengelimasi 50-80% Kab/Kota nya yakni Provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Riau, Banten dan Sulawesi Selatan.  

 

Selain AIDS, TB dan Malaria, beberapa penyakit lainnya masih menjadi masalah dan 

telah menjadi prioritas nasional yaitu pengendalian penyakit tropis terabaikan diantaranya 

Filariasis. Di dunia terdapat sekitar 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit kaki 

gajah di lebih dari 83 negara, 60% kasus berada di Asia Tenggara. Indonesia menjadi 

negara dengan penderita kaki gajah terbesar kedua di dunia setelah India, dengan jumlah 

penduduk terbanyak yang berisiko tinggi tertular penyakit kaki gajah. Jumlah penderita 

penyakit kaki gajah atau filariasis di Indonesia mulai menghawatirkan. Tercatat, 105 juta 

penduduk tanah air rentan terserang penyakit tersebut. Penyakit kaki gajah umumnya 

banyak terdapat pada wilayah tropis.  Saat ini Filariasis masih menjadi endemi di 241 

kabupaten/kota di Indonesia. 46 di antaranya telah melaksanakan Pemberian Obat 

Pencegahan Masal (POPM) Filariasis selama 5 tahun.Sementara 195 kabupaten kota 

akan melaksanakan  POPM sampai dengan tahun 2020. Ditargetkan pada tahun 2020 

Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang bebas penyakit ini. Pemerintah bertekad 

mewujudkan  Indonesia bebas kaki gajah tahun 2020. Oleh karena itu melalui  Bulan 

Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (BELKAGA), dimana setiap penduduk kabupaten/kota 

endemis kaki gajah serentak minum obat pencegahan setiap bulan Oktober selama 5 

tahun berturut-turut (2015-2020). 

 

Selain masih tingginya bebas penyakit menular, terjadi pula peningkatan kasus pada 

penyakit tidak menular. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, terjadi peningkatan 

prevalensi hipertensi dari 7,6 persen tahun 2007 menjadi 9,5 persen tahun 2013. Hal yang 

sama untuk stroke juga meningkat dari 8,3 per 1000 (2007) menjadi 12,1 per1000 (2013). 

Demikian juga untuk Diabetes Melitus juga terjadi peningkatan dari 1,1 persen (2007) 

menjadi 2,1 persen (2013). Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber 

daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya 

beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada 

akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. 

Penduduk usia produktif dengan jumlah besar yang seharusnya memberikan kontribusi 

pada pembangunan, justru akan terancam apabila kesehatannya terganggu oleh PTM 

dan perilaku yang tidak sehat. Triple burden menjadi ancaman bagi bangsa karena 

penduduk usia produktif dengan jumlah besar seharusnya memberikan kontribusi pada 

pembangunan. Sayangnya kontribusi itu terancam akibat terganggunya kesehatan oleh 

PTM dan perilaku hidup tidak sehat. 

 

Melihat tantangan, isu dan perubahan lingkungan strategis diatas serta  amanat Undang-

Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2015-2019 yang berisi upaya-upaya pembangunan bidang kesehatan 

yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, target, indikator termasuk 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya. 
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Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat 

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui 

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan 

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam 

Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 

(RPJMN 2015-2019) adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui strategi 

pembangunan nasional. Dalam Undang Undang No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa 

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, 

diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan 

dalam bentuk kegiatan dengan strategi pendekatan pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

 
Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 

tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program PP dan PL tahun 2015 – 2019 

yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL termasuk 

langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.  

 

Tahun 2015, Menteri Kesehatan telah menetapkan Permenkes no 64 tahun 2015 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang efektif dilaksanakan 

tahun 2016 dengan adanya SOTK baru maka telah dilakukan revisi pada Rencana Aksi 

Program PP dan PL Tahun 2015-2019 menjadi Rencana Aksi Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019. Perubahan ini juga untuk mendukung 

pelaksanaan program Indonesia sehat (PIS-PK) dan Gerakan Mayarakat Sehat 

(GERMAS). Meskipun demikian sampai dengan diterbitkannya Laporan Kinerja ini, Revisi 

Rencana Aksi Program P2P Tahun 2015-2019 belum ditetapkan sehingga sasaran dan 

indikator masih menggunakan Rencana Aksi Program yang lama dengan melakukan 

penyesuaian pada indikator yakni menghilangkan indikator persentase kabupaten/kota 

yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. Hal ini terjadi karena 

pindahnya Direktorat Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P ke Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat.   

 

B. VISI DAN MISI 

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi Presiden 

Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini 

dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:  
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1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan 

negara hukum.  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim.  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional, serta  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin 

diwujudkan yakni:  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman pada seluruh warga Negara.  

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.  

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan.  

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.  

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik.  

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

 
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh 

Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua 

tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status 

kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan 

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. 

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus 

kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, 

maternal, dan kelompok lansia.  
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Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam 

peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni 

sebagai berikut:  

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).  

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

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

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.  

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan 

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka 

ukuran yang akan dicapai adalah:  

 

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah 

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%  

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 

menjadi 8,00.  

 
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan yakni  

menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan 

berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya melalui kegiatan urveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular 

vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan 

dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya pada Program P2P. 

 
 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terjadi perubahan SOTK  

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menjadi 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

memiliki 1 Sekretariat dan 5 Direktorat yakni: 

 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal. 

2. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) 

3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) 
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4. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 

(P2PTVZ) 

5. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) 

6. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza 

(P2PMKJN) 

 
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

melaksanakan fungsi antara lain sebagai berikut: 

 

1. Perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan 

penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan 

Zat adiktif lainnya (NAPZA);  

 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan 

penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan 

Zat adiktif lainnya (NAPZA);  

 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi 

dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular 

vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa 

dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  

 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan 

karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  

 
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan 

karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  

 
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit; dan  

 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  

 
D. STRUKTUR ORGANISASI 

Selain itu, terjadi juga perubahan struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015  Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Struktur Organisasi 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

 

 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Pada tahun 2017 jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (Ditjen P2P) sebanyak 4485 orang dengan distribusi yakni jumlah pegawai pada 

Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit  (B/BTKL–

PP) sebanyak 771 orang (17%), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebanyak 3093 

orang (69%), dan jumlah pegawai Ditjen P2P pada unit pusat adalah 621 orang (14%). 

 

Grafik 1.1 

Distribusi Pegawai pada Ditjen P2P Tahun 2017 

 

 

Kantor Pusat; 
621; 14%

KKP; 3093; 69%

BBTKLPP; 
771; 17%
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Dari jumlah pegawai di kantor Pusat, Direktorat SKK sebanyak 97 pegawai (15%), 

Direktorat P2PTM sebanyak 79 orang (13%), Direktorat P2PTVZ sebanyak 97 orang 

(16%), Direktorat P2PML sebanyak 106 pegawai (17%), Direktorat P2MKJN sebanyak 45 

orang (7%) dan Sekretariat sebanyak 197 orang (32%) 

 

 

Grafik 1.2 

Distribusi Pegawai pada Kantor Pusat Ditjen P2P Tahun 2017 

 

 
 

 

 

F. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dan Permenpan dan RB 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal P2P adalah untuk: 

1. Memberikan informasi kinerja Ditjen P2P selama tahun 2017 yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perjanjian kinerja. 

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Ditjen P2P dalam mencapai sasaran/tujuan 

strategis instansi. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen P2P untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu 

agenda penting dalam reformasi pemerintah. 

 

 

Setditjen; 
197; 32%

SKK; 97; 
15%P2PML; 

106; 17%

P2PTVZ; 97; 
16%

P2PTM; 79; 
13%

P2PMKJN; 45; 
7%
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit terdiri dari: 

1. Kata Pengantar 

2. Daftar Isi 

3.  Bab I. Pendahuluan  

A. Latar Belakang 

B. Visi dan Misi 

C. Tugas Pokok dan Fungsi  

D. Struktur Organisasi 

E. Sumber Daya Manusia 

F. Maksud dan Tujuan 

G. Sistematika Penulisan 

 

4.  Bab II. Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

 

5.  Bab III    Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan  hasil pengukuran 

kinerja organisasi.  

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi 

penggunaan sumber daya. 

 

6.  Bab IV.  Penutup 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak 

lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 

7. Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang 

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah 

terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan 

perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja 

(PK). Perencanaan 5 tahunan Ditjen P2P mengacu kepada dokumen Rencana 

Aksi Program Ditjen PP dan PL Tahun 2015-2019. Terkait dengan perubahan 

SOTK baru sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

maka telah dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian Kesehatan pada 

tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017, Ditjen P2P melakukan 

pertemuan untuk merevisi Rencana Aksi Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019. Meskipun demikian, dokumen 

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-

2019 masih dalam proses pengesahan sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 

2017 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019. Selain itu, pemantauan dan 

evaluasi terhadap capaian target indikator program P2P pada tahun masih 

difokuskan pada indikator yang tertera pada Renstra dan RAP yang lama. 

 

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 

2015-2019 

Dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran pokok untuk pembangunan 

kesehatan yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) 

meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (3) 

meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya 

kesehatan; (4) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (5) 

perlindungan anak; dan (6) pembangunan masyarakat. Sasaran pokok dalam 

pengendalian penyakit menular dan tidak menular meliputi menurunnya 

prevalensi TB, prevalensi HIV, prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi 

obesitas dan prevalensi merokok.  

 

Sasaran pokok ini kemudian diturunkan dalam sasaran strategis Renstra 

Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Sasaran strategis untuk 

meningkatnya Pengendalian Penyakit adalah:  
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a. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 

tertentu sebesar 40%.  

b. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah sebesar 100%.  

c. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 

5,4%. 

 

Sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan tersebut kemudian diturunkan 

dalam RAP tahun 2015-2019 dengan penyesuaian pada tugas pokok dan fungsi 

Ditjen P2P. Sasaran tersebut adalah menurunnya penyakit menular dan tidak 

menular serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, yang ditandai 

dengan: 

 

a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar 

lengkap pada bayi sebesar 95 %.  

b. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 300 

kabupaten/kota.  

c. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka 

mikrofilaria <1 persen sebanyak 75 kabupaten/kota. 

d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi.  

e. Menurunnya Prevalensi TB menjadi 245 per 100.000 penduduk. 

f.   Menurunnya Prevalensi HIV menjadi <0,5 %  

g. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 

tertentu sebesar 40%.  

h. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah sebesar 100%.  

i. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.  

j. Meningkatnya Surveilans berbasis laboratorium sebesar 50 %  

k. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah sebesar 100%.  

 

Sedangkan indikator kinerja sasaran digambarkan dalam tabel berikut ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 
Sasaran  Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2015 – 2019 
 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

Menurunnya 

penyakit 

menular dan 

tidak menular 

serta 

meningkatnya 

kualitas 

kesehatan 

lingkungan 

1. Persentase kabupaten/kota 

yang mencapai 80 persen 

imunisasi dasar lengkap 

pada bayi 

75 80 85 90 95 

2. Jumlah kab/kota dengan 

eliminasi malaria 

225 245 265 285 300 

3. Jumlah kab/kota endemis 

filariasis berhasil 

menurunkan angka 

mikrofilaria <1 persen 

35 45 55 65 75 

4. Jumlah  provinsi dengan 

eliminasi kusta  

21 23 25 26 34 

5. Prevalensi TB per 100.000 

penduduk 

280 271 262 254 245 

6. Prevalensi HIV (persen) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

7. Prevalensi merokok pada 

penduduk usia ≤ 18 tahun 

6,9 6,4 5,9 5,6 5,4 

8. Persentase kab/kota yang 

mempunyai kebijakan 

kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan 

kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang berpotensi 

wabah sebesar 100% 

29 46 64 82 100 

9. Persentase respon sinyal 

SKD dan KLB, bencana dan 

kondisis matra di wilayah 

layanan BTKL sebesar 90% 

50 60 70 80 90 

10. Persentase teknologi tepat 

guna PP dan PL yang 

dihasilkan BTKL meningkat 

50% dari jumlah TTG tahun 

2014 

30 35 40 45 50 

11. Pesentase pelabuhan/ 

bandara/PLBD yang 

melaksanakan kebijakan 

kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan 

60 70 80 90 100 
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SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang berpotensi 

wabah sebesar 100% 

 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara Direktur 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P 

pada akhir Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P disusun berdasarkan pada 

indikator yang tertuang dalam Rencana Rencana Aksi Program Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja 

merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan 

anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P Tahun 2017 telah ditandatangani, 

didokumentasikan dan ditetapkan setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 

2016 pada tanggal 6 Januari 2017. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang 

ingin dicapai Ditjen P2P dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Perjanjian Kinerja 

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 
Tahun 2017 

 

NO INDIKATOR TARGET 

1 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen 

imunisasi dasar lengkap pada bayi 

85% 

2 Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria  265 kab/kota 

3 Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan 

angka mikrofilaria <1 persen  

55 kab/kota 

4 Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta  25 provinsi 

5 Prevalensi TB sebesar 280 per 100.000 penduduk 262 per 100.000 

penduduk 

6 Prevalensi HIV (persen)  <0,5% 

7 Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun  5,9% 

 

Pada Perjanjian Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 

2017 telah  dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.140.486.832.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA 

Dalam mengukur kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit di tahun 2017 

terdapat beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi 

Program P2P tahun 2017. 

Berikut adalah target dan capaian indikator program pencegahan dan pengendalian 

penyakit tahun 2017. 

Tabel 3.1 

Target Dan Capaian Indikator Program P2P Tahun 2017 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA 

1 Persentase kabupaten/kota yang 

mencapai 80 persen imunisasi dasar 

lengkap pada bayi. 

85% 85,4% 100,5% 

2 Jumlah kabupaten/kota dengan 

eliminasi malaria. 

265 266 100,4% 

3 Jumlah kabupaten/kota endemis 

filariasis berhasil menurunkan angka 

mikrofilaria <1 persen. 

55 77 140% 

4 Jumlah Provinsi dengan eliminasi 

kusta. 

25 25 100% 

5 Prevalensi TB per 100.000 penduduk 

 

262 per 

100.000 

penduduk 

254 per 

100.000 

pendudk 

103,1% 

6 Prevalensi HIV (persen) 

 

< 0,5% 0,33% 134% 

7 Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 

tahun 

5,9% 8,8% 50,8% 

8 Persentase kabupaten/kota yang 

mempunyai kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang 

berpotensi wabah sebesar 100% 

64% 
(68 Kab/Kota) 

 
 

66% 
(70 Kab/Kota) 

103,1% 

9 Persentase respon sinyal SKD dan 

KLB, bencana dan kondisi matra 

diwilayah layanan BBTKL sebesar 

90% 

 

70% 96% 137,1% 
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NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA 

10 Persentase teknologi tepat guna PP 

dan PL yang dihasilkan BTKL 

meningkat 50% dari jumlah TTG 

tahun 2014 

 

40% 
(56 TTG) 

 
 

313% 
(165 TTG) 

295% 

11 Persentase pelabuhan/bandara/ 

PLBD yang melaksanakan kebijakan 

kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang 

berpotensi wabah sebesar 100% 

 

80% 
(85 

pelabuhan/ 
bandara/ 
PLBD) 

81% 
(86 

pelabuhan/ 
bandara/ 
PLBD) 

101,3% 

 

Gambaran atas keberhasilan upaya peningkatan pengendalian penyakit sepanjang 

tahun 2017 digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait sasaran strategis di 

bawah ini: 

 

1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 85 persen imunisasi dasar lengkap 

pada bayi sebesar 80% 

a. Penjelasan Indikator  

Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit 

menular dengan memberikan vaksin tertentu yang spesifik untuk 

menimbulkan/meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. 

Pemberian vaksin ini akan melindungi dari penularan penyakit tertentu sehingga 

bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya 

mengalami sakit ringan. 

 

Pemberian imunisasi kepada individu akan memberikan perlindungan secara 

individu yang kemudian, apabila banyak individu yang mendapatkan 

perlindungan, maka secara komunitas di suatu daerah akan terlindungi dari 

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Perlindungan komunitas 

ini juga dapat melindungi individu-individu yang tidak mendapatkan perlindungan 

baik karena belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap imunisasinya. 

 

Perlindungan komunitas di suatu daerah dapat terbentuk apabila cakupan 

imunisasi dasar terpenuhi secara lengkap sesuai ketentuan minimal pada 80% 

sasaran bayi yang ada di daerah tersebut. Dengan 80% sasaran yang 

mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka 20% sisa sasaran bayi di daerah 

tersebut turut terlindungi. Apabila suatu daerah (dalam hal ini kabupaten/kota) 

memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya, 

maka kabupaten/kota tersebut memiliki sasaran yang diharapkan telah 

terlindungi dari PD3I. 
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b. Definisi Operasional  

 Persentase kabupaten/kota dimana minimal 80% bayi 0-11 bulan di 

kabupaten/kota tersebut telah mendapat satu kali imunisasi Hepatitis B, satu kali 

imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB (DPT-HB-Hib), empat kali imunisasi 

polio, dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun. 

 

c. Rumus/Cara perhitungan  

 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 

80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh 

kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dikali 100%.  

 

Rumus: 

%K80% IDL = 

∑K80% IDL 

X 100%  

∑KK 

Keterangan: 

%K80%IDL : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap pada bayi 

∑K80%IDL : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar 

lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu 

satu tahun 

∑ KK : Jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama 

 

 

d. Capaian Indikator  

 

Grafik 3.1 

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen 

Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi tahun 2015-2017 
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Berdasarkan grafik terlihat peningkatan cakupan kabupaten/kota yang mencapai 

80% imunisasi dasar lengkap pada bayi selama 3 tahun yakni tahun 2015 

sebanyak 66%, tahun 2016 sebanyak 80.7% dan tahun 2017 meningkat menjadi 

85.4%. Pada tahun 2015, sebanyak 339 (66%) kabupaten/kota telah memenuhi 

minimal 80% sasaran bayinya mendapatkan imunisasi dasar lengkap sehingga 

dari target sebesar 75%, capaian pada tahun 2015 sebesar 88%. Pada tahun 

2016 terjadi peningkatan cakupan yakni sebanyak 415 (80.7%) kabupaten/kota 

telah mencapai target minimal 80% sasaran bayinya mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap sehingga capaian sebesar 100.9% dari target 80%. Sehingga 

pada tahun 2016 target persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% 

imunisasi dasar lengkap telah tercapai. Pada tahun 2017, sebanyak 439 (85,4%) 

kabupaten/kota telah mencapai target minimal 80% sasaran bayinya 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap, sehingga dari target 85% yang 

ditetapkan telah tercapai sebesar 100,5%.  

 

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada 

bayi berkaitan erat dengan penurunan kasus Penyakit Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi (PD3I). Bila persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi 

dasar lengkap meningkat maka kasus PD3I akan menurun. Penurunan kasus 

PD3I merupakan indikator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jika dibandingkan 

capaian kedua indikator tersebut maka capaian Kab/Kota yang mencapai 80% 

imunisasi dasar lengkap pada bayi telah sejalan dengan terjadinya penurunan 

kasus PD3I dimana total sebanyak 5.226 kasus dari baseline tahun 2013 

sebanyak 17.055 kasus menurun menjadi 11.829 pada kasus khususnya pada 

kasus campak, tetanus neonatorum dan pertusis, sedangkan pada kasus difteri, 

jumlah kasus meningkat seperti dalam tabel dibawah ini: 

        Tabel 3.2 

        Penurunan Kasus PD3I Tahun 2013 dan 2017 

 

Kasus Jumlah 
Kasus Tahun 

2013 

Jumlah 
Kasus Tahun 

2017 

Jumlah 
Penurunan 

Kasus 

% 
Penurunan 

Keterangan 

Difteri 775 954 179 23% Meningkat 

Campak 11.521 9.807 -1.714 -15% Menurun 

TN  78 25 -53 -68% Menurun 

Pertusis 4.681 1.043 -3.638 -78% Menurun 

Total 17.055 11.829 -5.226 -31% Menurun 

 

 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Pada tahun 2017, indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, 

dan mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016. Keberhasilan ini 

dapat tercapai karena beberapa hal yang dilakukan seperti penyampaian umpan 

balik secara rutin atas hasil analisa dan pencapaian target cakupan per antigen 

per kabupaten/kota dari tingkat pusat kepada provinsi. Umpan balik yang 
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dilakukan baik secara resmi melalui surat dari Direktur Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi maupun secara tidak resmi (surat elektronik) kepada 

pimpinan dan pengelola program. Selain itu, secara berjenjang juga telah 

dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan program agar sesuai 

dengan aturan dan kebijakan yang ada.  

 

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

program imunisasi di lapangan antara lain adanya penolakan terhadap imunisasi 

baik dikarenakan efek simpang maupun kampanye negatif. Penolakan ini masih 

belum mampu diatasi dengan pemberian informasi dan edukasi yang baik dan 

optimal dari tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena masih belum 

optimalnya kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan komunikasi 

kepada masyarakat. Kurang optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi yang 

didapat masyarakat menyebabkan masih kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang imunisasi dan manfaatnya. Selain itu, tingginya 

tingkat pergantian petugas terlatih menyebabkan terhambatnya pelaksanaan 

program dilapangan karena perlunya adaptasi dalam pengelolaan dan 

manajemen program imunisasi bagi petugas baru. Permasalahan ini semakin 

berat pada daerah-daerah yang memiliki kondisi geografi sulit yang memerlukan 

upaya yang lebih keras untuk dapat melaksanakan pelayanan dan mencapai 

target. 

 

  
f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

 Peningkatan kesadaran masyarakat melalui: 

- Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti buku 

saku, spanduk, leaflet, banner; 

- Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media elektronik dan media cetak; 

- Pekan Imunisasi Dunia (PID) yang rutin dilakukan setiap tahunnya 

sebagai upaya menyebarluaskan berbagai informasi yang benar tentang 

imunisasi serta menggerakkan masyarakat umum untuk mendapatkan 

imunisasi; 

- Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui sinergisitas dengan 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan 

dan LS terkait (MUI, Perdhaki, Muslimat NU, Aisyiah, Fathayat NU, PKK, 

TNI/Polri, Kementerian/Lembaga lainnya). Sinergitas dalam pelaksanaan 

program dapat mendukung keberhasilan kegiatan imunisasi rutin dan 

imunisasi tambahan. 

 

 Peningkatan kualitas pelayanan melalui: 

- Pelatihan untuk petugas pelaksana imunisasi di lapangan secara berkala 

mengenai imunisasi baik dalam hal manajemen program maupun 

pelaksanaan pelayanan; 

- Penyediaan vaksin dan peralatan pengendali mutu vaksin yang 

berkualitas dan sesuai standar baik di tingkat pusat maupun daerah; 
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g. Kendala/masalah yang dihadapi  

- Masih kurang komitmennya pemerintah di beberapa daerah untuk 

mendukung pelaksanaan imunisasi secara optimal; 

- Kondisi geografis di beberapa daerah, terutama daerah yang sulitterjangkau 

menyebabkan pelaksanaan pelayanan imunisasi tidak bisa optimal 

(termasuk di dalamnya tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulannya); 

- Kurangnya pemerataan kualitas pelayanan yang karena kondisi Sumber 

Daya Manusia (SDM), seperti tingginya tingkat pergantian petugas terlatih di 

tingkat pelayanan maupun diatasnya; 

- Sistem Pencatatan dan pelaporan yang belum standar dengan kebijakan; 

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi; 

- Masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign) yang 

beredar di masyarakat melalui berbagai media; 

- Belum ditegakkannya hukum kepada daerah yang tidak 

mencapai/menjalankan kinerja sesuai ketetapan berlaku atau kepada 

individu/komunitas antivaksin.  

 

h. Pemecahan Masalah  

- Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta LS/LP terkait yang dapat 

mendukung program imunisasi 

- Pelaksanaan kegiatan SOS di daerah sulit (Daerah Terpencil, Perbatasan 

dan Kepulauan) terintegrasi dengan program kesehatan lainnya; 

- Peningkatan kapasitas petugas pengelola imunisasi di setiap jenjang 

administrasi (provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas) melalui 

pelatihan/pertemuan/on the job training; 

- Melakukan kegiatan pemantauan kualitas data secara berjenjang dan 

berupaya melakukan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 

berbasis elektronik bekerja sama dengan institusi resmi lainnya; 

- Pemanfaatan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi dan 

berbagai perangkat pemantauan program imunisasi (Data Quality Self-

assessment, Effective Vaccine Management dan Supervisi Suportif); 

- Melakukan edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat umum 

melalui berbagai media dan upaya penyuluhan; 

- Penyediaan peralatan pengendali mutu vaksin secara bertahap sesuai 

dengan kebutuhan program imunisasi di tingkat pelayanan primer melalui 

pembiayaan DAK Fisik maupun hibah yang dikirimkan secara langsung ke 

kabupaten/kota; 

- Advokasi, sosialisasi dan penyampaian informasi kepada tokoh dan 

kelompok masyarakat melalui berbagai media bekerjasama dengan lintas 

program dalam Kemenkes maupun lintas sektor dan berbagai organisasi 

masyarakat. 

- Berupaya melakukan koordinasi dengan institusi hukum dan penegakkan 

hukum untuk mengatasi penyebarluasan informasi negatif tentang imunisasi. 

 

 

 



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 

 

20 |  
 

2. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria sebesar 265 kab/kota 

a. Penjelasan Indikator 

Tujuan program malaria di Indonesia adalah untuk mencapai eliminasi malaria 

yang ditegaskan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 

293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di 

Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 443.41/465/SJ 

tanggal 8 Februari 2010 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia yang harus 

dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai seluruh wilayah Indonesia 

bebas malaria selambat-lambatnya tahun 2030.  Hal tersebut juga telah 

disepakati oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama kepala 

negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik dalam acara East Asia Summit yang Ke-

9 di Myanmar.  Untuk mencapai tujuan tersebut Eliminasi malaria adalah suatu 

upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah 

geografi tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah 

tidak ada vektor di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan 

kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Kabupaten/kota yang telah 

memenuhi persyaratan dasar eliminasi malaria harus mengirimkan surat 

pengajuan penilaian eliminasi kepada Subdit Malaria Ditjen P2P, kemudian tim 

penilai eliminasi yang terdiri dari Subdit Malaria dan para ahli malaria akan 

menilai kabupaten/kota tersebut menggunakan tools yang telah dibuat dengan 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu: 

1. Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana kasus malaria 

2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 

3. Surveilans dan penanggulangan KLB 

4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

5. Peningkatan sumber daya manusia 

6. Komitmen pemerintah daerah 

Setelah dilakukan penilaian maka tim penilai akan mengajukan rekomendasi 

hasil penilaian tersebut di dalam rapat komisi eliminasi malaria, apabila disetujui 

maka komisi akan mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk diberikan 

sertifikat eliminasi malaria pada kabupaten tersebut. 

 

b. Definisi operasional  

Upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (indigenous) dalam satu 

wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta 

sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut sehingga tetap dibutuhkan 

kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. 

 

c. Rumus/cara perhitungan  

Akumulasi jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria. 
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d. Capaian indikator  

Kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2017 yaitu 

sebanyak 266 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 265 kab/kota 

atau pencapaian kinerja sebesar 100,4%. Berikut dijelaskan dalam tabel capaian 

persentasi kabupaten/kota yang mencapai eliminasi. 

Tabel 3.3 

Jumlah Kab/Kota dengan Eliminasi Malaria sampai tahun 2017 

No Kab/Kota  Jumlah 
Kab/Kota 

Jumlah Kab/Kota 
Eliminasi 

% 

1 Aceh 23 19 83% 

2 Sumatera Utara 33 21 64% 

3 Sumatera Barat 19 16 84% 

4 Riau 12 7 58% 

5 Jambi 11 3 27% 

6 Sumatera Selatan 17 8 47% 

7 Bengkulu 10 3 30% 

8 Lampung 15 7 47% 

9 Bangka Belitung 7 5 71% 

10 Kepulauan Riau 7 3 43% 

11 DKI Jakarta 6 6 100% 

12 Jawa Barat 27 23 85% 

13 Jawa Tengah 35 29 83% 

14 DI Yogyakarta 5 4 80% 

15 Jawa Timur 38 38 100% 

16 Banten 8 6 75% 

17 Bali 9 9 100% 

18 Nusa Tenggara Barat 10 3 30% 

19 Nusa Tenggara Timur 22 0 0% 

20 Kalimantan Barat 14 2 14% 

21 Kalimantan Tengah 14 6 43% 

22 Kalimantan Selatan 13 5 38% 

23 Kalimantan Timur 10 3 30% 

24 Kalimantan Utara 5 1 20% 

25 Sulawesi Utara 15 5 33% 

26 Sulawesi Tengah 13 3 23% 

27 Sulawesi Selatan 24 18 75% 

28 Sulawesi Tenggara 17 8 47% 

29 Gorontalo 6 2 33% 

30 Sulawesi Barat 6 3 50% 

31 Maluku  11 0 0% 

32 Maluku Utara 10 0 0% 

33 Papua Barat 13 0 0% 

34 Papua 29 0 0% 

  Indonesia 514 266 52% 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak 52% kabupaten/kota di Indonesia 

telah mencapai eliminasi malaria dengan persentasi terbanyak pada Provinsi DKI 

Jakarta, Bali, dan Jawa Timur dimana seluruh kabupaten/kotanya telah bebas 

malaria, sedangkan di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum satupun 

kabupaten/kotanya bebas malaria. 

 

Grafik 3.2 

Capaian Eliminasi Malaria di Indonesia tahun 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren capaian eliminasi Malaria dapat digambarkan pada grafik diatas dimana 

terjadi peningkatan capaian realisasi jumlah kabupaten/kota yang mencapai 

eliminasi malaria yakni sebanyak 232 Kab/Kota pada tahun 2016, meningkat 

menjadi 247 Kab/Kota pada tahun 2016 dan menjadi 266 Kab/Kota pada tahun 

2017. Peningkatan jumlah Kab/Kota yang mencapai eliminasi malaria berasal 

dari 18 Kab/Kota yakni 4 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Kab/Kota di 

Provinsi Sumatera Utara, 2 Kab/Kota di Provinsi Lampung, 2 Kab/Kota di 

Provinsi Sulawesi Utara, 2 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dan 1 Kab/Kota 

di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa 

Timur. 

 
Indonesia berkomitmen mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030, apabila 

dibandingkan dengan negara lainnya di Regional SEARO maka jumlah kasus 

Malaria di Indonesia adalah urutan nomor dua setelah India. Dalam diagram 

dibawah terlihat bahwa Indonesia menyumbang 9% dari kasus malaria di 

Wilayah SEARO. 
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Grafik 3.3 

Proporsi Kasus Malaria di wilayah SEARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan World Malaria Report tahun 2017, dari 11 negara di wilayah 

SEARO terdapat 2 negara telah mencapai eliminasi malaria yaitu Maldive dan Sri 

Lanka. Negara lainnya telah menargetkan eliminasi malaria berdasarkan 

penilaian masing-masing negara antara lain Bhutan menargetkan eliminasi pada 

tahun 2018, Korea Selatan, Nepal, Thailand dan Timor Leste pada tahun 2025, 

sedangkan negara lainnya termasuk Indonesia menargetkan pada tahun 2030. 

 
Untuk mencapai target eliminasi malaria maka diperlukan indikator komposit 

untuk mendukung tercapainya cakupan yaitu persentase konfirmasi sediaan 

darah serta persentase pengobatan standar yang juga merupakan indikator 

Pemantauan Program Prioritas Janji Presiden tahun 2017 oleh KSP (Kantor Staf 

Presiden) yang dipantau setiap tiga bulan. Persentase pemeriksaan sediaan 

darah adalah persentasi suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium 

baik menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua 

suspek yang ditemukan. Capaian indikator KSP adalah sebagai berikut: 

 

a. Pada indikator Persentase suspek yang dikonfirmasi, dari target yang telah 

ditentukan sebesar 95%, telah tercapai sebesar 97.7% pada check point 

B12, dengan capaian kinerja sebesar 103% 

b. Pada indikator Persentase kasus positif yang di obati, dari target yang telah 

ditetapkan sebesar 90%, telah tercapai sebesar 96.4% pada check point 

B12, dengan capaian kinerja sebesar 107% 
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Berdasarkan data diatas maka capaian indikator suspek yang dikonfirmasi dan 

jumlah kasus positif yang diobati telah mencapai target.  

                                                             

c. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria pada tahun 2017 

sebanyak 266 kabupaten/kota, jumlah tersebut telah melebihi target indikator 

RPJMN sebanyak 265 Kabupaten/kota. Beberapa hal yang mempengaruhi 

keberhasilan tersebut seperti: 

1. Penemuan kasus malaria melalui kegiatan surveilans migrasi 

Kegiatan surveilans migrasi dilaksanakan sebagai strategi penanggulangan 

malaria di daerah endemis rendah yang masih memiliki daerah reseptif 

(daerah yang masih ada vektor malaria dan memungkinkan adanya vektor 

malaria) untuk mencegah terjadinya penularan malaria, mobilisasi penduduk 

yang tinggi merupakan salah satu ancaman penularan malaria disuatu 

daerah, pencegahan penularan dengan melakukan pemeriksaan sediaan 

darah malaria pada pendatang dari daerah endemis malaria dilakukan dalam 

surveilans migrasi, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan oleh JMD (Juru 

Malaria Desa). 

 

2. Penyelidikan epidemiologi setiap kasus malaria 

Daerah yang telah mencapai endemis rendah harus melakukan penyelidikan 

epidemiologi terhadap kasus malaria, laporan mingguan SKDR (Sistem 

Kewaspadaan Dini dan Respon KLB) melaporkan kasus malaria setiap 

minggu yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi untuk setiap 

kasus, kegiataan tersebut bertujuan untuk menentukan asal penularan 

sehingga dapat melakukan upaya pencegahan yang sesuai. 

 

3. Skrining Malaria pada Ibu Hamil 

Kegiatan skrining ibu hamil dilakukan di Kabupaten/Kota endemis sedang 

dan endemis rendah malaria yang masih memiliki desa atau puskesmas 

endemis tinggi dan sedang malaria. Ibu hamil merupakan salah satu populasi 

berisiko apabila tertular malaria, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi 

risiko penularan pada ibu hamil. 

 

d. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, antara lain: 

1) Diagnostik Malaria 

Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung eliminasi 

malaria adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui 

pemeriksaan laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic 

Test (RDT). Penegakkan diagnosa tersebut harus berkualitas dan bermutu 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan 

data yang tepat dan akurat. Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan 

mutu diagnosis terus dilakukan. Kualitas pemeriksaan sediaan darah 
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dipantau melalui mekanisme uji silang di tingkat kab/kota, provinsi dan pusat. 

Kualitas pelayanan laboratorium malaria sangat diperlukan dalam 

menegakan diagnosis dan sangat tergantung pada kompetensi dan kinerja 

petugas laboratorium di setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. 

Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria yang berkualitas dilakukan 

melalui pengembangan jejaring dan pemantapan mutu laboratorium 

pemeriksa malaria mulai dari tingkat pelayanan seperti laboratorium 

Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium kesehatan swasta sampai ke 

laboratorium rujukan uji silang di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan 

Pusat. 

 

Kegiatan peningkatan kompetensi petugas mikroskopis malaria dan petugas 

crosschecker telah dilakukan sepenjang tahun 2017, antara lain: 

- Penyusunan juknis jejaring dan pemantapan mutu laboratorium malaria. 

- Pelatihan tenaga uji silang malaria tingkat provinsi. 

- Pelatihan manajemen Quality Assurance (QA) laboratorium mikroskopis 

malaria. 

- Uji kompetensi mikroskopis malaria internasional I dan II (ECA). 

- Workshop mikroskopis malaria, 

- Assessment laboratorium malaria, 

- Workshop diagnostik malaria, 

- Workshop QA (quality assurance) RDT malaria, 

- Pelatihan mikroskopis malaria untuk tenaga fasyankes tahun 2017, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 
Pemberian Penghargaan Pemenang Kejuaraan Mikroskopis 

Tingkat Nasional 
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Profesi mikroskopis merupakan salah satu ujung tombak dalam pengendalian 

malaria, karena hasil diagnostic yang berkualitas yang dihasilkan oleh 

mikroskopis sangat penting dalam upaya eliminasi malaria oleh karena itu P2P 

melaui Subdit Malaria bekerjasama dengan organisasi profesi PATELKI 

menyelenggarakan kejuaraan mikroskopis malaria. 

 

2) Tatalaksana Kasus Malaria 

Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria 

menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat 

anti malaria lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based Combination 

Therapy (ACT). ACT merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh 

parasit sedangkan obat lainnya seperti klorokuin telah resisten. Adapun 

penggunaan ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, hal 

tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya resistensi. Selain 

itu pencegahan resistensi dilakukan dengan surveilans efikasi obat malaria, 

pada tahun 2017 bekerjasama dengan BTKLPP dan lembaga Eijkman telah 

dilakukan workshop persiapan. Untuk mencapai eliminasi malaria, salah satu 

pilar yang penting adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, 

diagnosis dan pengobatan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua 

sektor terkait termasuk swasta dalam bentuk jejaring kemitraan antara 

pemerintah dan swasta, dengan kendali dan dukungan pemerintah. Untuk itu 

pada tahun 2017 telah diterbitkan pedoman jejaring kemitraan pemerintah-

swasta dalam layanan pengendalian malaria dan telah dilakukan sosialisasi 

tentang pedoman tersebut. 

 

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kualitas 

tatalaksana malaria antara lain: 

- Pertemuan komisi ahli/pokja diagnosis dan tatalaksana malaria. 

- Review pedoman tatalaksana malaria. 

- TOT manajemen malaria di lingkungan organisasi profesi IDAI. 

- Workshop tatalaksana malaria bagi dokter di RS pemerintah dan swasta di 

tingkat regional. 

- Workshop tatalaksana malaria dan TOT bagi DPM dan PPM malaria bekerja 

sama dengan IDI. 

- Pertemuan malaria dalam kehamilan. 

- Sosialisasi tatalaksana kasus malaria di lingkungan TNI. 

 

3) Surveilans Malaria 

Surveilans merupakan kegiatan penting dalam upaya eliminasi, karena salah 

satu syarat eliminasi adalah pelaksanaan surveilans yang baik dimana 

surveilans diperlukan untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok populasi 

yang berisiko malaria serta melakukan perencanaan sumber daya yang 

diperlukan untuk melakukan kegiatan pengendalian malaria. Kegiatan 

surveilans malaria dilaksanakan sesuai dengan tingkat endemisitas.  Daerah 

yang telah masuk pada tahap eliminasi dan pemeliharaan harus melakukan 
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penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus positif malaria sebagai upaya 

kewaspadaan dini kejadian luar biasa malaria dengan melakukan pencegahan 

terjadinya penularan. Pada tahun 2017 telah diterbitkan petunjuk teknis 

penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan pemetaan wilayah focus dan telah 

dilakukan sosialisasi petunjuk teknis tersebut. 

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kegiatan 

surveilans malaria: 

- Workshop pemetaan daerah fokus. 

- Sosialisasi kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan pemetaan 

wilayah focus. 

- Sosialisasi kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan pemetaan 

wilayah fokus di provinsi. 

- Pertemuan tes data e-SISMAL. 

- Workshop penguatan SDM di KKP dalam surveilans migrasi malaria. 

 

4) Pengendalian Vektor Malaria 

Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor malaria di 

Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian vektor 

malaria dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai kelambu 

berinsektisida (LLINs = Long lasting insecticide nets), melakukan penyemprotan 

dinding rumah dengan insektisida (IRS = Indoor Residual Spraying), melakukan 

larviciding, melakukan penebaran ikan pemakan larva, dan pengelolaan 

lingkungan.    

Pemakaian kelambu berinsektisida merupakan salah satu strategi untuk 

mengurangi faktor resiko penularan malaria. Kelambu dibagikan kepada 

penduduk yang tinggal di daerah endemis tinggi malaria (API > 5 per 1000), 

dengan target minimal 80% penduduk di daerah tersebut mendapatkan 2 buah 

kelambu per keluarga. Sedangkan di daerah endemis sedang (API 1-5 per 

1000) kelambu dibagikan hanya kepada kelompok risiko tinggi yaitu penduduk 

di daerah fokus. Pada tahun 2017 sebanyak 3.984.224 kelambu telah 

didistribusikan untuk seluruh wilayah KTI dan daerah fokus di luar KTI. Selain 

menggunakan kelambu masyarakat juga diharapkan dapat melindungi diri dari 

gigitan nyamuk dengan cara yang alami salah satunya dengan menanam 

tanaman anti nyamuk. Pada tahun 2017, pada peringatan Hari Pengendalian 

Nyamuk di DI. Yogyakarta, Kementerian Kesehatan mendapatkan Rekor MURI 

kategori penanaman tanaman anti nyamuk terbanyak. 
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Gambar 3.2 

 Peringatan Hari Pengendalian Nyamuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Pencanangan Kampanye Pekan Kelambu Masal di Provinsi NTT 

 

 

5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria 

Sosialisasi pentingnya upaya pengendalian malaria merupakan hal yang 

penting dengan sasaran meliputi pengambil kebijkan, pelaksana teknis dan 

masyarakat luas. Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat 

luas dilakukan dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai 

Malaria. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi 

Percepatan Eliminasi Malaria, bekerjasama dengan Asia Pacifik Leaders 

Malaria Alliance (APLMA) dan Global Fund (GF) Komponen Malaria di 4 
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Provinsi Kawasan Timur Indonesia yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku 

dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan advokasi dihadiri oleh Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr.H. Mohamad Subuh, MPPM, dr. 

Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan periode 2012-2014) sebagai ketua Dewan 

Komisaris APLMA, Gubernur, Bupati, DPRD, Bapeda, Dinas Kesehatan, 

Kalangan Usaha, Lintas Program/Sektor terkait serta narasumber dari 

Kemenko PMK, Bappenas, Kemendes dan Kemendagri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

 Workshop Advokasi Percepatan Eliminasi Malaria di KTI 

 

Selain itu dalam rangka membangun jejaring kemitraan, telah dilakukan pula 

penandatanganan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam 

penanggulangan malaria seperti dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 3.5 

Penendatanganan Perjanjian Kerjasama dengan TNI 
dalam penanggulangan malaria 

 

Pada Peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April tahun 2017 telah 

dilaksanakan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap malaria antara lain: 

1. Lomba Pemeriksaan Mikroskopis tingkat Nasional bekerjasama dengan 

PATELKI. 

2. Penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 7 kab/kota dan Jambore 

Kader PLA Malaria Provinsi Maluku Utara dari 527 desa di Ternate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 

Kegiatan Hari Malaria Sedunia (HMS) di Ternate 
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e. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

Kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di Indonesia telah mencapai 

target-target yang ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan yang 

menjadi tantangan  seperti: 

- Disparitas angka kejadian malaria antara wilayah Kawasan Timur Indonesia 

khususnya Papua dengan wilayah lainnya. 

- Akses dan cakupan layanan baik Rumah Sakit, klinik, DPS pada remote area 

masih belum memadai.  

- Pengendalian resistensi Obat Anti Malaria (OAM) dengan prinsip one gate 

policy, reserve drug policy dan free market control belum optimal.  

- Rujukan layanan dan jejaring tatalaksana belum optimal. 

- Manajemen ketersediaan OAM belum optimal.   

- Pengawasan penggunaan kelambu masih kurang adekuat, daerah belum 

melakukan pengawasan penggunaan kelambu.  

- Migrasi penduduk mempengaruhi potensi penyebaran malaria. 

 

f. Pemecahan Masalah 

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas memerlukan pemecahan 

masalah sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien dan indikator dapat 

dicapai.  Berikut ini beberapa pemecahan masalah yang dilakukan: 

1) Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu. 

- Desentralisasi pelaksanaan program oleh Kab/kota. 

- Integrasi kedalam layanan kesehatan primer. 

- Penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai 

dengan standar dan pemantauan kepatuhan minum obat. 

- Penerapan sistem jejaring public-privite mix layanan malaria. 

2) Pencegahan dan pengendalian vektor terpadu. 

3) Intervensi kombinasi (LLIN, IRS, Larvasida, pengelolaan lingkungan, 

personal protection, profilaksis) dengan berbasis bukti melalui pendekatan 

kolaboratif. 

4) Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 

5) Penguatan Surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan 

Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 

6) Penguatan kemandirian masyarakat melalui Posmaldes dan UKBM lainnya. 

7) Penguatan kemitraan melalui Forum Gerakan Berantas kembali Malaria 

(Gebrak Malaria). 

8) Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program 

dan berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 

9) Penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan 

pemenuhan kebutuhan program. 

10) Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk 

menunjang basis bukti program. 
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3. Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 

persen sebesar 55 kab/kota 

a. Penjelasan Indikator 

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil dalam 

menurunkan prevalensi mikrofilaria (mf Rate) menjadi <1% melalui program 

Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis  selama 5 tahun 

berturut-turut.  

b. Definisi operasional  

Jumlah kab/kota yang telah selesai melakukan Pemberian Obat Pengobatan 

Massal (POPM) Filariasis selama 5 tahun berturut, kemudian 6 bulan setelahnya 

pada pemeriksaan darah jari berhasil menurunkan angka mikrofilaria (mf rate) 

menjadi < 1%.  

c. Rumus/cara perhitungan  

Akumulasi jumlah kab/kota endemis yang berhasil menurunkan angka 

mikrofilaria menjadi < 1%. 

 

d. Capaian indikator  

Target indikator tahun 2017 adalah 55 kabupaten/kota berhasil menurunkan 

angka mikrofilaria <1 persen, pada realisasi kinerja 2017 telah dicapai 77 

kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 persen dengan 

capaian 2017 sebesar 140% seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini. 

 

Grafik 3.4 
Jumlah Kab/Kota endemis filariasis berhasil menurunkan MF Rate <1% 

Tahun 2015-2017 
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Pada grafik di atas, tampak terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota endemis 

filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1% dari tahun 2015-

2017. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota 

dalam melaksanakan program pengendalian Filariasis melalui Pemberian Obat 

Pencegahan Massal Filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut sehingga 

dapat menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% 
 
 

Dalam pengendalian Filariasis, sebelum suatu kabupaten/kota dinilai penurunan 

angka mikrofilarianya, kabupaten/kota tersebut harus melaksanakan Pemberian 

Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis pada seluruh penduduk sasaran di 

kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan 

pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan penurunan angka mikrofilaria sangat 

bergantung pada partisipasi masyarakat untuk minum obat filariasis. Kendala 

atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan POPM Filariasis diantaranya 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya minum obat 

pencegahan filariasis dalam memutus mata rantai penularan Filariasis yang 

menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam minum obat, 

keterlambatan distribusi obat sampai ke kabupaten/kota sehingga pelaksanaan 

POPM mundur dari waktu yang telah ditentukan juga mempengaruhi partisipasi 

masyarakat. Adapun kabupaten/kota yang dapat menurunkan angka mikrofilaria 

<1% adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Kab/Kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria 

<1 persen 
 

No Provinsi Kabupaten/Kota No Provinsi Kabupaten/Kota 

1 Bangka Belitung  Bangka Barat 40 Papua  Mappi 

2 Bangka Belitung  Bangka Tengah 41 Papua  Merauke 

3 Bangka Belitung  Belitung 42 Papua  Supiori 

4 Bangka Belitung  Belitung Timur 43 Riau  Bengkalis 

5 Bangka Belitung  Kota Pangkal Pinang 44 Riau  Indragiri Hilir 

6 Banten  Kota Serang 45 Riau  Indragiri Hulu 

7 Banten  Lebak 46 Riau  Kampar 

8 Banten  Tangerang 47 Riau  Kepulauan Meranti 

9 Banten  Tangerang Selatan 48 Riau  Kota Dumai 

10 Bengkulu  Bengkulu Selatan 49 Riau  Kuantan Singingi 

11 Bengkulu  Bengkulu Utara 50 Riau  Pelalawan 

12 Bengkulu  Muko Muko 51 Riau  Rokan Hilir 

13 Gorontalo  Gorontalo 52 Riau  Siak 

14 Gorontalo  Gorontalo Utara 53 Sulawesi Barat  Poliwali Mandar 

15 Gorontalo  Kota Gorontalo 54 Sulawesi selatan  Enrekang 

16 Gorontalo  Pahuwato 55 Sulawesi selatan  Luwu Timur 

17 Jambi  Batang Hari 56 Sulawesi Tengah  Donggala 

18 Jambi  Merangin 57 Sulawesi Tengah  Parigi Moutong 

19 Jambi  Tanjung Jabung Barat 58 Sulawesi Tengah  Poso 

20 Jawa Barat  Bandung 59 Sulawesi Tengah  Sigi 

21 Jawa Barat  Bekasi 60 Sulawesi Tenggara  Bombana 



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 

 

34 |  
 

No Provinsi Kabupaten/Kota No Provinsi Kabupaten/Kota 

22 Jawa Barat  Bogor 61 Sulawesi Tenggara  Buton 

23 Jawa Barat  Kota Depok 62 Sulawesi Tenggara  Buton Tengah 

24 Jawa Barat  Subang 63 Sulawesi Tenggara  Buton Selatan 

25 Kalimantan Selatan  Hulu Sungai Utara 64 Sulawesi Tenggara  Kolaka Utara 

26 Kalimantan Tengah  Barito Selatan 65 Sumatera Barat  Agam 

27 Kalimantan Tengah  Kotawaringin Barat 66 Sumatera Barat  Kota Bukittinggi 

28 Kalimantan Tengah  Sukamara 67 Sumatera Barat  Kota Padang 

29 Kalimantan Utara Nunukan 68 Sumatera Barat  Lima Puluh Koto 

30 Kalimantan Timur  Pasir 69 Sumatera Barat  Pasaman Barat 

31 Lampung  Lampung Timur 70 Sumatera Barat  Pesisir Selatan 

32 Maluku Utara  Kota Tidore Kepulauan 71 Sumatera Barat  Sijunjung 

33 Aceh Aceh Besar 72 Sumatera Utara Deli Serdang 

34 Aceh Pidie 73 Sumatera Utara Labuhan Batu 

35 Nusa Tenggara Timur  Alor 74 Sumatera Utara Labuhan Batu Selatan 

36 Nusa Tenggara Timur  Ende 75 Sumatera Utara Labuhan Batu Utara 

37 Nusa Tenggara Timur  Rote Ndao 76 Sumatera Utara Nias 

38 Papua  Boven Digoel 77 Sumatera Utara Tapanuli Selatan 

39 Papua  Jayapura       

 
 

e. Analisa penyebab keberhasilan 

Indikator jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka 

mikrofilaria <1 persen telah tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan penduduk 

minum obat pencegahan filariasis terutama pada tahun 2016-2017 yang semakin 

meningkat  terutama dengan adanya kampaye Bulan Eliminasi Kaki Gajah 

(BELKAGA). Upaya tersebut sesuai dengan hasil penelitian para ahli yang 

menunjukkan bahwa cakupan minum obat yang efektif dapat menurunkan angka 

mikrofilaria. Selain itu, pembangunan fisik dan perkembangan di daerah-daerah 

endemis juga semakin meningkat sehingga mengurangi tempat-tempat 

perindukan nyamuk vektor filariasis.  

 

 
f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1. Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) 

Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan 

pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis adalah dengan 

menjadikan bulan Oktober sebagai “Bulan Eliminasi Kaki Gajah 

(BELKAGA)”. Dengan adanya program bulan POPM Filariasis diharapkan 

seluruh lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah tergerak dengan 

serempak mendukung POMP Filariasis di wilayahnya, seiring dengan 

pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya program 

pengendalian filariasis di Indonesia. 

2. Sosialisasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis secara 

Intensif 

Sosialisasi POPM Filariasis secara intensif dilaksanakan ke seluruh lapisan 

masyarakat serta Lintas Sektor dan Lintas Program terkait untuk 
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meningkatkan cakupan dalam minum obat pencegahan Filariasis baik 

melalui pertemuan maupun melalui media KIE 

 

3. Penyediaan Dana untuk kegiatan pengendalian dan Operasional POPM 

Filariasis melalui Dana Dekon. 

 
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam minum obat sehingga cakupan 

POPM Filariasis masih dibawah target (< 65%). 

2) Keterlambatan distribusi obat ke kabupaten/kota sehingga pelaksanaan 

POPM mundur dari waktu yang telah ditentukan. 

3) Masalah geografis. Kegiatan POPM Filariasis dilaksanakan untuk seluruh 

penduduk di kabupaten/kota endemis filariasis, dimana beberapa daerah 

tersebut merupakan daerah terpencil dan kepulauan yang sulit aksesnya, 

sehingga pelayan POPM Filariasis di daerah tersebut sulit menjangkau 

seluruh sasaran, terutama di desa-desa terpencil.   

 
h. Pemecahan Masalah 

1) Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media yang efektif dengan 

menggunakan pendekatan kearifan lokal. 

2) Mempersiapkan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, 

koordinasi serta upaya penguatan kapasitas lainnya. 

3) Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi filariasis di 

tingkat provinsi, kabupaten, dan puskesmas. 

 

 

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 25 provinsi 

a. Penjelasan Indikator 

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara 

berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit 

tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan 

di wilayah yang bersangkutan. Eliminasi kusta berarti angka prevalensi < 1/ 

10.000 penduduk. Secara nasional, Indonesia telah mencapai eliminasi sejak 

tahun 2000, sedangkan eliminasi tingkat provinsi ditargetkan dapat dicapai pada 

tahun 2019.  

b. Definisi operasional  

Jumlah provinsi yang mempunyai angka prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 

penduduk pada tahun tertentu. 
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c. Rumus/cara perhitungan  

Jumlah kumulatif provinsi yang telah mencapai eliminasi kusta (angka prevalensi 

<1/10.000 penduduk) pada tahun tertentu. 

Sedangkan rumus menghitung prevalensi sebagai berikut : 

Jumlah kasus kusta yang ada

Jumlah seluruh penduduk
X 10.000  

 
Pembilang (nominator) adalah jumlah kasus / penderita kusta yang terdaftar di 

suatu provinsi. Sedangkan Penyebut (denominator) adalah jumlah seluruh 

penduduk yang ada di provinsi tersebut. Jika hasilnya di bawah angka 1, maka 

provinsi tersebut telah berhasil mencapai eliminasi kusta. 

 

d. Capaian indikator  

Target indikator yang ingin dicapai di tahun 2017, yakni 25 provinsi dengan 

realisasi pencapaian sebesar 25 provinsi sehingga pencapaian indikator ini 

sebesar 100%. Terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mencapai eliminasi 

yakni sebanyak 21 provinsi pada tahun 2015, meningkat menjadi 23 provinsi 

pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 25 provinsi pada tahun 2017.  

 

Grafik 3.5 

Capaian Provinsi dengan Eliminasi Kusta  

Tahun 2014-2019 

 

 

Dari grafik diatas terihat selama 4 tahun berturut-turut, jumlah jumlah provinsi 

yang mencapai eliminasi kusta meningkat dan mencapai target yang telah 
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ditetapkan sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2019 capaian target juga 

akan tercapai. 

 

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, jumlah provinsi yang 

mencapai eliminasi di tahun 2017 bertambah 2 Provinsi yakni Provinsi Jawa 

Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun 9 provinsi yang belum mencapai 

eliminasi adalah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.  

 

 
Gambar 3.7 

Peta Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi di Indonesia 
Tahun 2016 dan 2017 

 

 

Sejak tahun 2000, prevalensi kusta nasional berada di bawah 1/10.000 

penduduk dengan jumlah kasus baru yang ditemukan berkisar antara 16.000-

17.000 kasus. Berdasarkan laporan WHO dalam Weekly Epidemiological Record 

tahun 2017, jumlah kasus baru di Indonesia mencapai 16.826 kasus dan 

menyumbang 7,8% dari kasus dunia pada tahun 2016 dan menempati posisi 

ketiga di dunia setelah India (135.485 kasus) dan Brazil (25.218 kasus).     

 

Indikator komposit yang mendukung eliminasi kusta salah satunya adalah 

proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat. Pencapaian indikator proporsi 

cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat mendukung indikator provinsi 

dengan eliminasi kusta. Tingginya persentase cakupan penemuan kasus baru 

tanpa cacat mengindikasikan kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara 

dini, sehingga penderita kusta yang ditemukan mendapatkan pengobatan secara 

tepat dan mata rantai penularan dapat terputus. Hal tersebut berdampak pada 
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tercapainya status eliminasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Terjadi 

peningkatan capaian penemuan kasus kusta baru tanpa cacat sejak tahun 2014-

2017 yakni 79,5% pada tahun 2014, meningkat menjadi 78,1% pada tahun 2015 

dan menjadi 82,3% pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 84,8% 

sampai triwulan III tahun 2017, seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini: 

 

Grafik 3.6 

Proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat 

Tahun 2014-2017 

 

 
 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan 

Analisis yang lebih mendalam dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian eliminasi Provinsi Jawa Timur dan 

Sulawesi Tengah, di antaranya:  

 

1. Penemuan kasus dini secara rutin 

Beberapa tahun terakhir dilakukan kegiatan intensifikasi penemuan kasus 

kusta dan frambusia (ICF) secara rutin terutama pada daerah-daerah 

endemis, seperti Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tengah, baik bersumber 

dana APBN yang diberikan secara langsung melalui kegiatan Pusat maupun 

dana dekonsentrasi. Beberapa daerah juga didukung dengan dana APBD I 

dan APBD II. Kegiatan penemuan kasus yang berkualitas yang dilaksanakan 

secara rutin berpengaruh signifikan terhadap penurunan kasus, terlihat pada 

daerah-daerah yang sudah melakukan kegiatan tersebut secara rutin selama 

2 hingga 3 tahun terakhir. Kegiatan ICF ini memastikan tidak ada lagi 

sumber-sumber penularan yang masih tersembunyi di masyarakat. Pada 

tahun pertama dan kedua, rata-rata grafik penemuan kasus memberikan 

gambaran terjadinya peningkatan karena banyaknya kasus yang ditemukan 

saat kegiatan berlangsung. Setelah memuncak, grafik penemuan kasus 
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akan mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa kasus semakin 

berkurang, karena sudah banyak yang diobati sehingga tidak lagi menjadi 

sumber penularan.  

 

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Angka mutasi petugas di daerah cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan 

pelatihan petugas juga tinggi. Pada Provinsi Jawa Timur, sebagian besar 

pengelola program kabupaten/kota di provinsi sudah mengikuti pelatihan 

nasional. Selain itu, terdapat pelatihan khusus bagi perawat dan bidan yang 

bertugas pada Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pembangunan 

Ponkesdes diharapkan dapat memperluas cakupan pencarian suspek di 

masyarakat.    Sementara di Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun tidak ada 

kegiatan pelatihan pengelola program di tingkat provinsi, namun peningkatan 

kapasitas tetap dilaksanakan melalui on the job training pada saat petugas 

provinsi maupun kabupaten datang untuk supervisi ke puskesmas. Dalam 

rangka memperluas cakupan penemuan kasus, Provinsi Sulawesi Tengah 

terus mendorong dan memotivasi agar pengelola kusta dapat 

mensosialisasikan program kusta pada saat miniloka karya di Puskesmas 

berlangsung, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat dalam penemuan 

suspek di lapangan.     

 

3. Dukungan Politik, Penganggaran, dan Penyusunan NSPK 

Advokasi yang berkelanjutan berhasil mengantarkan program 

penanggulangan kusta menjadi salah satu program utama Gubernur Jawa 

Timur. Program P2 kusta memiliki mata anggaran khusus di provinsi sejajar 

dengan program TB dan HIV, dan setiap tahun dana APBD I yang 

dialokasikan terus meningkat. Hal tersebut juga ditindaklanjuti dengan 

penetapan Surat Edaran Gubernur pada Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 

Endemis yang berisi dorongan agar Kabupaten/Kota serta beserta Lintas 

Sektor/Lintas Program memperkuat upaya penanggulangan kusta. Selain itu, 

Pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang mewajibkan 

Jamkesda untuk menanggung pasien kusta mulai dari pengobatan, 

rehabilitasi, hingga penyediaan alat protesa beserta menanggung 

pengeluaran keluarganya selama perawatan pasien.  

 

Di Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan advokasi kepada pemangku 

kebijakan setempat terus dilaksanakan. Kegiatan advokasi juga melibatkan 

Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) untuk memberikan 

testimoni kepada peserta agar tidak ada lagi stigma terhadap penderita 

kusta serta memotivasi penderita kusta agar berobat secara teratur dan 

hidup mandiri. Beberapa kabupaten/kota telah memiliki dana APBD dan 

memanfaatkan dana BOK dengan baik. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah 

juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan penyakit 

kusta bagi fasyankes. SOP tersebut kemudian disosialisasikan ke 

kabupaten/kota agar menciptakan pelayanan kusta yang terstandar.        
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4. Kegiatan Inovasi 

Di Provinsi Jawa Timur, dicanangkan gerakan Cegah Infeksi Kusta pada 

Keluarga (Cinta Keluarga) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016, yang 

merupakan kegiatan penemuan kasus dengan melibatkan partisipasi aktif 

dari masyarakat dan LS/LP. Dalam kegiatan tersebut, Pemda, terutama 

camat setempat menjadi penggerak utama program. Kegiatan tersebut 

berdampak positif terhadap program dan pada tahun selanjutnya dilakukan 

perluasan daerah implementasi dan replikasi di kabupaten Tuban.     

 

Dengan konsep yang cukup serupa dengan program Cinta Keluarga, 

Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah mencanangkan Pos 

Peduli Kusta (Pos Pelita). Kegiatan tersebut menitikberatkan pada partisipasi 

aktif masyarakat dengan bantuan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, dan tokoh berpengaruh lainnya dalam upaya pencarian suspek 

kusta. Setelah pencanangan kegiatan tersebut, banyak kasus yang 

ditemukan dan diobati.  

 

Di Kabupaten Sampang dan Sumenep dilakukan kegiatan inovasi pemberian 

obat pencegahan (kemoprofilaksis). Pelaksanaan kemoprofilaksis di 

Kabupaten Sampang dilaksanakan pada semua puskesmas menggunakan 

metode kontak kasus dan sudah memasuki tahun keenam pelaksanaan 

kegiatan, sementara pelaksanaan kemoprofilaksis di Kabupaten Sumenep 

dilaksanakan di 30 Puskesmas di daratan menggunakan metode partisipasi 

masyarakat dan sudah memasuki tahun ketiga. Kemoprofilaksis memberikan 

perlindungan terhadap kelompok berisiko untuk tidak berkembang menjadi 

sakit. Pemantauan hasil kemoprofilaksis memperlihatkan kontribusi 

kemoprofilaksis terhadap kecepatan penurunan kasus di kabupaten tersebut.    

 

f.     Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1. Advokasi dan sosialisasi LP/LS serta pelatihan petugas dalam rangka 

intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia di wilayah endemis 

dilakukan di 15 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua Barat dan 

13 kabupaten/kota endemis di regional selain Papua/Papua Barat. Kegiatan 

ini diselenggarakan dengan mengundang lintas program dan lintas sektor 

serta stakeholder terkait lainnya. Adanya kegiatan advokasi dan sosialisasi 

tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen LS/LP setempat dalam 

kegiatan penemuan kasus kusta dan frambusia, baik melalui dukungan 

politik maupun dengan pengalokasian sumber daya. Sedangkan pelatihan 

petugas diharapkan dapat me-refresh pengetahuan dan keterampilan 

petugas dalam mendeteksi dan melakukan manajemen kasus.  

2. Pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia 

dilaksanakan pada 13 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua 

Barat dan 14 kabupaten/kota endemis di regional selain Papua/Papua Barat. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan metode self screening 

dengan pendekatan keluarga yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam 
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program deteksi dini kusta. Setiap keluarga akan melakukan skrining 

terhadap anggota keluarganya sendiri menggunakan format penemuan 

bercak yang dibagikan oleh kader. Format tersebut diisi dan dilengkapi oleh 

kepala keluarga dan diserahkan kepada kader dan petugas kesehatan. 

Suspek yang ditemukan kemudian akan diperiksa dan konfirmasi 

diagnosisnya oleh tenaga kesehatan terlatih. Metode self screening dengan 

pendekatan keluarga sejalan dengan prinsip kegiatan Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan telah dilaksanakan sejak 

tahun lalu. Meskipun di beberapa wilayah kegiatan ini belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal, namun dirasa dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengendalian kusta, mengurangi beban kerja 

petugas kesehatan. serta memperluas cakupan program. Bagi daerah 

dengan stigma tinggi terhadap penderita kusta, penggunaan format bercak 

dan undangan pemeriksaan penyakit kulit lebih cocok digunakan untuk 

mengurangi keengganan masyarakat untuk mau memeriksakan diri 

terhadap bercak/gejala yang dimiliki. 

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (pengelola program 

kabupaten/kota serta provinsi) dalam tata laksana kasus dan program yang 

diselenggarakan sebanyak 2 batch yang sudah terakreditasi oleh PPSDM 

tahun 2017 dengan masa berlaku satu tahun.  

4. Penyusunan Draft Permenkes Penanggulangan Kusta sekaligus revisi 

pedoman nasional sebagai lampiran Permenkes diselenggarakan sebagai 

upaya memperkuat payung hukum pengendalian kusta di Indonesia.  

5. Pengawalan Penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedoktearn (PNPK 

Kusta) yang diinisiasi oleh Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia 

(PERDOSKI) dan melibatkan organisasi profesi terkait lain. Tersusunnya 

PNPK diharapkan dapat menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif 

dan terstandar 

6. Advokasi ke Provinsi dan Kabupaten Endemis bersama dengan kunjungan 

Goodwill Ambassador WHO untuk kusta, Yohei Sasakawa, dalam rangka 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, petugas kesehatan 

dan pemangku kepentingan lainnya terhadap program kusta, Dalam 

kegiatan tersebut Goodwill Ambassador juga memotivasi Orang Yang 

Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) untuk dapat saling mendukung dalam 

mencegah perkembangan cacat, bertukar pengalaman dan solusi serta 

saling mendukung dalam mencapai kemandirian, yang dapat diwujudkan 

melalui pembentukan Kelompok Perawatan Diri (KPD).    

7. Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort 

Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan melakukan monitoring 

dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota 

di Indonesia serta melakukan validasi dan finalisasi data tahun 2016.   

8. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis 

di beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten 

Sampang, Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat; serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi 

kemoprofilaksis pada tahun selanjutnya.    
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Gambar 3.8. 

Kegiatan Kemoprofilaksis di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 

 

9. Menyelenggarakan kegiatan Validasi Data pada 6 Provinsi dengan 

kabupaten/kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Tujuan kegiatan 

tersebut adalah meningkatkan kemampuan pengelola program kab/kota 

dalam pencatatan dan pelaporan program kusta serta melakukan 

pembersihan (cleaning) register terhadap data P2 kusta provinsi dan 

kabupaten/kota. 

10. Menyelenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kusta dan 

Frambusia di Regional Barat, Timur serta Sulawesi & Nusa Tenggara Timur. 

Dari pertemuan tersebut dihasilkan Peta Jalan Kabupaten/Kota menuju 

eliminasi kusta serta pelaksanaan validasi data.  

11. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis 

di beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten 

Sampang, Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat; serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi 

kemoprofilaksis pada tahun selanjutnya.    

 

                   

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

1. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan lintas 

program dan sektor dalam program pencegahan dan pengendalian kusta.  

2. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program 

pencegahan dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal. 

3. Masih adanya stigma, baik self-stigma pada penderita kusta maupun stigma 

pada masyarakat dan keluarga penderita akibat kurangnya pengetahuan dan 
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pemahaman terhadap penyakit kusta. Hal tersebut dapat menghambat 

penemuan kasus dan menghambat penderita untuk mencari pengobatan 

sedini mungkin. 

4. Sebagian besar daerah kantung kusta berada di lokasi yang sulit dijangkau 

menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju 

pelayanan kesehatan. 

5. Pada beberapa daerah endemis rendah, rendahnya kesadaran dan 

pengetahuan tentang kusta pada petugas dan masyarakat, serta surveilans 

tidak berjalan dengan adekuat, mengakibatkan terjadinya keterlambatan 

penemuan kasus.  

6. Stok obat yang diberikan oleh donor tidak sesuai dengan permintaan program, 

sehingga terjadi kekurangan stok obat di beberapa daerah.  

7. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek 

dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan 

terstandar 

 

h. Pemecahan Masalah 

1. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku 

kepentingan terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian 

eliminasi kusta.  

2. Menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara 

rutin.  

3. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi serta penyebaran media KIE 

kepada masyarakat dalam rangka menurunkan stigma kusta di masyarakat. 

4. Integrasi dengan program lain serta pelibatan LS/LP, terutama untuk 

menjangkau daerah-daerah terpencil.  

5. Mendorong daerah endemis rendah agar terus melakukan diseminasi 

informasi tentang kusta dan pengamatan kasus kusta dengan tetap 

memperhatikan kejadian kasus kusta pada anak dan kasus cacat.  

6. Mengawal finalisasi Permenkes Penanggulangan Kusta dan PNPK Kusta.  

 

 

5.  Prevalensi TB sebesar 262 per 100.000 penduduk 

a. Penjelasan Indikator  

Prevalensi TB adalah indikator yang sangat bermanfaat mengenai beban 

penyakit TB dan dapat memberikan petunjuk seberapa besar penularan yang 

sedang berlangsung di populasi. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TB di 

populasi, tidak hanya kasus TB yang datang ke pelayanan kesehatan dan 

dilaporkan ke program. 
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b. Definisi operasional  

Jumlah kasus TB semua kasus (berbasis mikroskopis) per seratus ribu penduduk 

di wilayah tertentu dan waktu tertentu.  

 

c. Rumus/cara  perhitungan  

Mempergunakan perhitungan mathematic modelling. Data ini idealnya diperoleh 

dari Survei Prevalensi TB (SPTB). Survei Prevalensi TB terakhir yaitu SPTB 

tahun 2013-2014. Akan tetapi, SPTB tidak dapat dilaksanakan setiap tahun 

dikarenakan biaya yang sangat besar, sehingga dilakukan perhitungan 

pemodelan estimasi prevalensi TB (berbasis mikroskopis). Pemodelan ini 

dilakukan berdasarkan data proyeksi penduduk sesuai data BPS, data pelaporan 

kasus TB tahun 2008-2015, hasil Survei Prevalensi TB dari Balitbangkes serta 

TB Global Report 2008-2014 dari WHO. Target RPJMN untuk indikator 

prevalensi TB telah ditetapkan pada tahun 2013. Namun demikian berdasarkan 

WHO, Prevalensi TB tidak dipakai lagi menjadi indikator sehingga perhitungan 

pencapaian indikator RPJMN dilakukan dengan metode pemodelan. 

 

 
d. Capaian indikator  

Tim Komli TB telah melakukan perhitungan pemodelan untuk mengukur indikator 

prevalensi TB berbasis pemeriksaaan mikroskopis. Berdasarkan rekomendasi 

Komli TB, prevalensi kasus TB (per 100.000 penduduk) pada tahun 2017 

sebesar 254 per 100.000 penduduk. Prevalensi kasus TB menurun selama 3 

tahun berturut-turut yakni 263 per 100.000 penduduk pada tahun 2015, menurun 

menjadi 257 per 100.000 penduduk dan menurun lagi menjadi 254 per 100.000 

penduduk. 

Grafik 3.7 

Prevalensi TB per 100.000 penduduk Tahun 2015 - 2019 
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Indikator ini adalah indikator negatif yang artinya jika semakin besar realisasi 

semakin buruk kinerjanya dan sebaliknya jika semakin kecil realisasi maka 

semakin baik kinerjanya. Dengan demikian pada tahun 2017, indikator 

Prevalensi TB telah mencapai target dengan capain sebesar 103,1%. 

 

Pada tahun 2013-2014, NTP melakukan Survei Prevalensi TB Nasional, 

menggunakan metodologi sesuai yang direkomendasikan oleh Global Task 

Force WHO. Survei menggunakan metode yang sensitif dan akurat meliputi 

skrining dengan wawancara individual dan radiografi digital langsung, dan 

diagnosis berdasarkan hapusan mikroskopis, biakan/ kultur dan molekuler. 

Prevalensi TB paru yang berdasarkan konfirmasi secara bakteriologis antara 

populasi berusia 15 tahun ke atas adalah 759 per 100.000. Prevalensi TB paru 

konfirmasi bakteriologis pada populasi berusia 15 tahun ke atas adalah 257 per 

100.000. Dengan prevalensi berdasarkan bakteriologis tersebut diperkirakan ada 

1.600.000 kasus TB di Indonesia pada tahun 2013-2014. Survei ini menunjukkan 

prevalensi TB 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya. Di 

antara kasus yang dikonfirmasi secara bakteriologis, 57,5% melaporkan dengan 

gejala selebihnya tidak. Prevalensi TB meningkat dengan kelompok umur yang 

lebih tinggi. Namun jumlah kasus tertinggi ada pada kelompok usia produktif.  

 

Grafik 3.8 

Tren Beban TB di Indonesia sebelum dan sesudah 2013/2014  

Survei Prevalensi TB Nasional 

 

 

Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) yang 

dimuat pada Global TB report 2017, indikator yang dipakai dalam mencapai 

tujuan “End the Global TB  epidemic” adalah jumlah kematian akibat TB per 

tahun, angka kejadian (incidence rate) per tahun serta persentase rumah tangga 
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yang menanggung biaya pengobatan TB. Menurut laporan Global TB 2017 (TB 

Global Report, 2017), angka kejadian (insidensi) TB tahun 2016 adalah 391 per 

100.000 (sekitar 1,020,000 pasien TB), dan 4% diantaranya dengan TB/HIV. 

Angka kematian TB adalah 47 per 100.000 penduduk (termasuk angka kematian 

akibat TB/HIV. WHO memperkirakan ada 32.000 kasus MDR di Indonesia. Pada 

tahun 2016 kasus TB yang tercatat di program ada sejumlah 330.000 kasus dari 

kasus tersebut diperkirakan ada 8.800-13.000 MDR/RR-TB, (perkiraan 2,8% dari 

yang baru dan 16% dari pasien TB yang diobati sebelumnya), tetapi cakupan 

yang diobati baru sekitar 20%. 

 
Tabel 3.5 

Estimasi Beban TB tahun 2016 
 

 

Gambaran beban kasus atau jumlah kasus TB absolut per kabupaten/kota 

digambarkan pada gambar dibawah ini. Semakin gelap warnanya maka semakin 

besar beban kasus TB di daerah tersebut. Kabupaten/kota di pulau Jawa dan 

sebagian besar di pulau Sumatera tergolong kabupaten dengan beban TB yang 

tinggi. Hal ini mengingat jumlah penduduk di wilayahnya juga tinggi. Situasi 

sebaliknya terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia timur, walaupun angka 

insidens per 100.000 penduduk tergolong tinggi. 

 

 

 
 

Gambar 3.9  

Beban atau jumlah kasus TB absolut per kabupaten/kota pada tahun 2016 
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Gambar 3.10 

Insiden TB per/100.000 penduduk per kabupaten/kota pada tahun 2016 

 

 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Tercapainya target ini terjadi sejalan dengan ekspansi DOTS (Directly Observed 

Treatment Short-course) sehingga lebih banyak kasus TB yang dapat ditemukan. 

Ekspansi DOTS dimaksudkan untuk memperluas layanan DOTS di fasilitas 

pelayanan kesehatan tidak hanya Puskesmas, tetapi juga sudah ada layanan 

pada RS Pemerintah dan RS Swasta, Dokter Praktek Mandiri dan klinik termasuk 

klinik di lapas/rutan. Selain itu, mutu pengobatan TB juga dapat dipertahankan 

dengan baik. Hal ini terlihat dari angka keberhasilan pengobatan (Success 

Rate/SR) BTA positif yang dapat dipertahankan minimal 85% sejak tahun 1999.  

 
Selain itu, sejak tahun 2016 sudah terbentuk Komite Ahli (Komli)  

Penanggulangan TB, yang bertugas antara lain memberikan pertimbangan, 

masukan, melakukan kajian dan memberikan  rekomendasi dalam 

penanggulangan TB. Selain adanya Komli, Koalisi profesi (IDI,IAI,Lab,dll) juga 

mendukung keberhasilan program P2TB. Koalisi organisasi profesi 

Penanggulangan Tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi 

profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam penanggulangan TB di tingkat 

nasional, provinsi dan di kabupaten/kota dalam menjalankan peran dalam 

pelibatan jejaring PPM TB. 
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Gambar 3.11 
Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan TB 

 

Dalam rangka memperingati hari TB Sedunia Tahun 2017, diperkenalkanlah 

Kampanye “Ketok Pintu”. Kegiatan inisiasi secara nasional dilakukan bersamaan 

pada seluruh provinsi selama 2 minggu.  Kampanye 'Ketok pintu' sedang 

digalakkan dengan memanfaatkan pendekatan keluarga, dengan tujuan untuk 

menemukan Pasien TB yang belum terjangkau. Puskesmas menentukan 

keluarga dan masyarakat berisiko tertular TB yang akan dikunjungi, yaitu 

keluarga atau masyarakat dengan kontak pasien TB, mereka yang tinggal di 

pemukiman padat dan kumuh, daerah yang selama ini kurang melaporkan 

adanya pasien TB, daerah dengan banyak gizi buruk, orang tua, oarng dengan 

HIV, pasien DM, penyakit paru dan banyak perokok. Bekerjasama dengan 

organisasi masyarakat, Puskemas melakukan kunjungan ke rumah sasaran. 

Melakukan “ketok pintu”. Setelah mempelajari dan melakukan asesmen 

lingkungan, kondisi rumah, perilaku maka dilakukan edukasi tentang TB, mulai 

dari cara penularan, gejala, pengobatan dan pencegahannya. Dilanjutkan 

dengan melakukan skrining adakah dari mereka yang bergejala TB. Mereka yang 

menjadi suspek TB diambil dahaknya untuk diperiksa lebih lanjut di Puskesmas. 

Hasilnya sangat sangat baik. Beberapa daerah bahkan mencanangkan sebagai 

gerakan rutin setiap 3 bulan. Kegiatan ini bersifat proaktif, intensif, aktif, masif 
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dan mencakup preventif, promotif serta kuratif dengan menekankan pendidikan 

pribadi dan keluarga dalam kemandirian kesehatan terutama dalam 

penanggulangan TB. Hasil kegiatan selama 2 minggu antara lain sejumlah 

565.798 rumah tangga dikunjungi, 1.590.529 anggota rumah tangga diedukasi 

dan dari hasil skrining terdapat 91.049 diidentifikasi sebagai terduga TB, dan 

sejumlah 4.950 orang terkonfirmasi TB. Dari analisis didapat bahwa angka 

suspek sebesar 5,72%, positivity rate pemeriksaan laboratorium mencapai 

5,43%, dengan insidens sebesar 331/100.000 penduduk. Keberhasilan “ketok 

pintu” di apresiasi dengan piagam penghargaan sebagai pencapaian Rekor 

Dunia edukasi dan skrining secara serentak oleh Museum Rekor Dunia 

Indonesia yang diterima secara langsung oleh Menteri Kesehatan. 

 

 
Gambar 3.12 

Piagam Penghargaan Kampanye “Ketok Pintu” Tahun 2017 
 

 

Gambar 3.13 
Menkes menerima Piagam Penghargaan Kampanye “Ketok Pintu” 
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f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini tercatat jumlah terduga TB yang 

diperiksa sebanyak 18 juta orang, jumlah pasien TB yang ditemukan dan 

diobati mencapai 3.084.000 dan 2.672.000, atau lebih dari 86% berhasil 

disembuhkan di seluruh Indonesia. 

2. Upaya akselerasi yang dilakukan program nasional sejak pertama kali 

diputuskannya DOTS sebagai strategi penanggulangan TB di Indonesia 

selama kurun waktu 8 tahun pertama (1999-2007) menunjukkan peningkatan 

yang signifikan. 

3. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, Program TB telah berhasil 

menemukan 33.453 terduga TB MDR/RR di mana 6.084 kasus terkonfirmasi 

TB MDR/RR dan 4.625 kasus mendapatkan pengobatan Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) lini kedua. 

4. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, sebanyak 78.017 kasus TB 

mengetahui status HIV dan di antara mereka terdapat 14.904 kasus yang 

hasil tes HIV positif. Dari kasus TB HIV posiif tersebut, 4.969 kasus 

mendapatkan Anti Retroviral Therapy (ART) dan 6.559 kasus mendapatkan 

Pengobatan Pencegahan Kotrimoksasol (PPK). 

5. Ekspansi laboratorium pemeriksaan TB. 

6. Pada tahun 2015 terdapat 6.820 laboratorium mikroskopis TB yang terdiri 

dari puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik swasta. Sampai 

dengan tahun 2016, terdapat 16 laboratorium biakan yang sudah 

terstandarisasi dan 13 laboratorium biakan dan uji kepekaan yang 

tersertifikasi. Selain itu, pemeriksaan molekular TB juga sudah tersedia di 34 

provinsi yang tersebar di 6 laboratorium dan 76 rumah sakit untuk 

mendiagnosis TB RO dan TB HIV.  

7. Ekspansi fasilitas pelayanan TB resistensi obat. Indonesia memulai 

pengobatan pasien TB RO yang diawali di dua Rumah Sakit, yaitu RSUP 

Persahabatan Jakarta dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya melalui 

KEPMENKES RI No.117/MENKES/SK/II/2009 sebagai acuan pelaksanaan 

TB RO. Perjalanan dari tahun ketahun, jumlah kasus TB RO semakin 

meningkat. Sejak dimulainya Program Manajemen Terpadu Pengendalian 

TB Resistan Obat (MTPTRO) sampai dengan November 2017 sudah 

terdapat 65.878 terduga, 19.011 terkonfirmasi dan 6.875 pasien TB RO telah 

diobati, Jumlah pasien tersebut masih jauh dari kasus yang diperkirakan ada 

yaitu sebanyak 32.000 kasus per tahun (WHO Global TB Report tahun 

2016). Dengan adanya peningkatan kasus TB RO di Indonesia, maka 

perluasan MTPTRO harus ditingkatkan. Peningkatan akses sangat 

diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien TB 

RO. Sampai dengan saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan TB RO 

dilaksanan di Fasyankes Rujukan TB RO yang ada di 34 Provinsi. Tingginya 

jumlah kasus yang ada dan terbatasnya layanan TB RO berpengaruh 

terhadap akses layanan juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengobatan pasien TB RO. Untuk mendekatkan akses, meningkatkan 

cakupan layanan dan keberhasilan pengobatan pasien TB RO perlu 

dilakukan perluasan penyelenggara layanan. Untuk mendukung rencana 
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ekspansi layanan TB RO, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

HK.01.07/MENKES/350/2017 tentang “Rumah Sakit dan Balai Kesehatan 

Pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistan Obat”.  

8. Pembentukan jejaring riset TB (JetSet TB). Riset menjadi salah satu pilar 

untuk mendukung strategi dan kebijakan TB berbasis bukti. Banyak 

penelitian TB yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang dilaksanakan 

oleh Universitas maupun Lembaga riset yang ada di bawah Kemenkes, 

Kemenristek Dikti maupun Kementerian lain.  Kegiatan riset tersebut harus 

dapat dimanfaatkan dan diarahkan untuk mendukung akselerasi tercapainya 

eliminasi TB di Indonesia.  Untuk mewadahi kegiatan tersebut pada April 

2017, telah dibentuk Jejaring Riset TB yang disebut dengan JETSET TB 

Indonesia, beranggotakan akademisi, profesi, dan peneliti di bidang TB.  

Dibentuknya JETSET TB ini bertujuan untuk membangun basis data 

penelitian TB yang aktual dan terkini, membangun kapasitas peneliti TB 

yang professional, membangun komunikasi efektif antar peneliti dan 

pengambil kebijakan dan membangun kemitraan strategis dengan Program 

TB di seluruh Indonesia. 

9. Pendanaan pemerintah pusat untuk penanggulangan TB telah meningkat 

secara bermakna dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 

berjumlah Rp. 81.976.771.000,-. Menjadi salah satu upaya exit strategy dari 

ketergantungan terhadap dana dari donor. 

 

 

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

 Meningkatnya epidemi kasus TB resisten obat. 

 Belum semua kasus TB berhasil dijangkau. 

 Pendekatan yang terlalu sentralistis dan global. 

 Sebagian besar Kab/Kota belum mempunyai komitmen politis yang ditandai 

dengan adanya peraturan daerah dan peningkatan anggaran untuk P2TB. 

 Lemahnya aspek manajemen program. 

 Meskipun pendanaan pemerintah pusat meningkat, kontribusi anggaran dari 

provinsi dan kabupaten untuk pengendalian TB masih tetap minimal di 

kebanyakan daerah.  

 Banyak mitra pemain tetapi kurang terintegrasi menjadi kekuatan yang 

sinergis. 

 Masih lemahnya kemitraan yang bersifat sinergis. 

 

 

h. Pemecahan Masalah 

Untuk mencapai target, Program TB melaksanakan kegiatan yang berdasarkan 6 

strategi yaitu: 

 

1) Penguatan Kepemimpinan Program TB di Kabupaten/Kota 

- Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial 
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- Regulasi dan peningkatan pembiayaan 

- Koordinasi dan sinergi program 

 

2) Peningkatan Akses Layanan “TOSS-TB” yang Bermutu  

- Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix) 

- Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat 

- Peningkatan kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL, 

dan lain sebagainya 

- Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat / saran diagnostik yang baru 

- Kepatuhan dan Kelangsun 

- gan pengobatan pasien atau Case holding 

- Bekerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan 

Layanan Semesta (health universal coverage). 

 

3) Pengendalian Faktor Risiko 

- Promosi lingkungan dan hidup sehat. 

- Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. 

- Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB. 

- Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan 

dan keberhasilan pengobatan yang tinggi. 

 

4) Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TB 

- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat  

- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah 

 

5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB 

- Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. 

- Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan 

dukungan pengobatan TB. 

- Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan 

berbasis keluarga dan masyarakat. 

 

6) Penguatan Sistem kesehatan 

- Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten. 

- Mengelola logistic secara efektif. 

- Meningkatkan pembiayaan, advokasi dan regulasi. 

- Memperkuat Sistem Informasi Startegis, surveilans proaktif termasuk 

kewajiban melaporkan (mandatory notification). 

- Jaringan dalam penelitian dan pengembangan inovasi program. 

  

 

6. Prevalensi HIV (persen) < 0,5 % 

a. Definisi operasional  

Angka pada laporan terakhir estimasi dan proyeksi prevalensi HIV penduduk 

Indonesia 15-49 tahun. 
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b. Rumus/cara perhitungan  

     Mempergunakan perhitungan mathematic modelling 

 

c. Capaian indikator  

Prevalensi HIV di Indonesia didapatkan melalui hasil perhitungan estimasi dan 

proyeksi atau pemodelan matematika yang dilakukan rutin 2-3 tahun sekali. Dari 

hasil pemodelan terakhir di tahun 2016 diketahui bahwa prevalensi dalam 

populasi umum masih rendah. Namun dari hasil Surveilens Terpadu Biologi dan 

Perilaku (STBP) pada populasi berisiko tahun 2015 diketahui bahwa prevalensi 

HIV diatas 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola epidemi HIV 

AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. 

 

Grafik 3.9  

 Target dan Realisasi Capaian Prevalensi HIV Tahun 2017 (%) 

 

 
   

Grafik 3.10 

           Target dan Realisasi Capaian Prevalensi HIV Tahun 2015-2017 (%) 
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Perhitungan estimasi dan pemodelan matematika dilakukan dengan bantuan 

software AEM (Asean Epidemiology Modelling) dan Spectrum. Semenjak tahun 

2009 sampai 2016 telah dihasilkan 4 laporan estimasi dan pemodelan 

matematika yaitu laporan tahun 2009, 2012, 2014, dan 2016. Capaian prevalensi 

pada tahun 2015-2017 menggunakan laporan terbaru di tahun 2016 yaitu 

masing-masing 0.33%. Angka prevalensi HIV yang tetap tidak menggambarkan 

dari tahun ke tahun tidak semata-mata menggambarkan keberhasilan atau 

kegagalan pengendalian HIV AIDS di Indonesia. Peningkatan prevalensi HIV 

menunjukkan bahwa adanya upaya dalam penemuan kasus HIV dan 

meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan pengobatan ARV 

 

Grafik 3.11 

  Jumlah Kasus HIV dan Kasus AIDS  

Tahun 2015 – September 2017 

 
 

Sejak HIV pertama kali ditemukan di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan 

untuk menemukan orang dengan HIV AIDS (ODHA), memberikan pengobatan 

dan perawatan ODHA, dan mencegah penularan kepada orang yang belum 

terinfeksi. Berbagai kebijakan terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai 

dengan perkembangan dan komitmen kebijakan global, tentunya dengan cara 

mengadaptasi kebijakan dan pedoman penanggulangan HIV yang sesuai 

dengan kondisi dan sumber daya di Indonesia. 

 

 
d. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Upaya pencegahan yang telah dilaksanakan antara lain dengan mengedukasi 

masyarakat dengan cara memperbanyak jumlah dan memperluas jangkauan 

distribusi media KIE baik cetak maupun elektronik agar meningkatkan 

pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS. Selain itu terus 

dilakukannya distribusi kondom kepada populasi berisiko tinggi (seperti WPS, 

LSL, Penasun, dll) bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) 

dan LSM di seluruh Indonesia. 
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Peningkatan jumlah layanan HIV dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang 

tinggi dari Kementerian Kesehatan dalam memperluas dan meningkatkan akses 

pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.  Selain itu pengembangan 

Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di beberapa kabupaten/kota di 

Indonesia serta penerapan SUFA (Strategic Use of ARV) dan TOP (Temukan, 

Obati, dan Pertahankan) dalam upaya pencegahan dan pengobatan dapat 

mendukung akselerasi upaya pencegahan dan penanggulan HIV AIDS. 

Peningkatan sistem rujukan antar layanan termasuk pengembangan laboratorium 

pemeriksaan HIV (termasuk tes CD4 dan viral load).  

 

Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi online untuk pencatatan dan 

pelaporan program HIV AIDS juga merupakan suatu upaya penting sehingga 

keberhasilan dari kebijakan yang telah dilaksanakan dapat terukur dengan baik. 

Oleh karena itu fokus dalam monitoring dan evaluasi bukan hanya pada 

terlaksananya program tetapi juga pada berjalannya pencatatan dan pelaporan di 

setiap jenjang. 

 

 
e. Upaya yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target Indikator 

1. Peningkatan cakupan tes HIV dan ODHA akses ARV. 

2. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam upaya 

pencegahan dan pengendalian penularan HIV. 

3. Peningkatan pengetahuan komprehensif melalui media KIE cetak dan 

elektronik serta kampanye ABAT pada remaja. 

 

 

 Gambar 3.14 
Media KIE HIV AIDS 
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4. Peningkatan jumlah outlet, distribusi, dan promosi penggunaan kondom. 

5. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang mampu melakukan inisiasi ART. 

6. Peningkatan jumlah layanan Konseling dan Tes (KT) HIV dan layanan 

Infeksi Menular Seksual (IMS) 

7. Meningkatkan kualitas layanan Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan 

Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). 

8. Akselerasi peningkatan orang yang melakukan konseling dan tes HIV antara 

lain melalui mobile konseling dan tes HIV, serta memaksimalkan tes HIV 

atas inisiatif petugas kesehatan (TIPK) 

- Akselerasi peningkatan ODHA memakai ARV melalui kebijakan SUFA 

(strategic use of ARV), dengan memperluas inisiasi dini ART. 

- Peningkatan pencatatan dan pelaporan data program baik berbasis 

manual maupun elektronik. 

- Pelaksanaan kampanye HAS (Hari AIDS Sedunia) disertai dengan 

promosi tes HIV sebagai upaya pencegahan penularan sedini mungkin. 

 

   

Gambar 3.15 

Roadshow Hari AIDS Sedunia 
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f. Kendala/ Masalah yang Dihadapi 

1.  Masih tingginya penularan HIV dan IMS 

a) Penularan HIV pada subpopulasi heteroseksual masih terus terjadi 

termasuk penularan pada subpopulasi homoseksual dan biseksual.  

b) Penularan IMS dan HIV pada populasi WPS, Waria belum berhasil 

dikendalikan. Hal ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat 

pemakaian kondom secara konsisten pada setiap kontak seks berisiko 

dan kesadaran untuk pemeriksaan dan pengobatan IMS yang benar. 

c) Penularan IMS dan HIV pada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sudah 

menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama di provinsi-provinsi 

berprevalensi HIV tinggi.  

 

2.  Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan 

penularannya masih perlu ditingkatkan 

a) Masih banyak kelompok di masyarakat yang masih awam terhadap risiko 

penularan HIV, terutama masyarakat dengan keterbatasan sumber 

informasi dan juga pada populasi remaja. 

b) Belum terbangunnya kesadaran pada populasi berisiko untuk menolong 

diri sendiri  dan bertanggung jawab pada anggota keluarga serta 

masyarakat dari risiko penularan HIV-AIDS dan IMS.  

c) Kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui 

status HIV nya masih relatif rendah.   

d) Masih tingginya stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan 

petugas kesehatan kepada ODHA. 

 

3. Terbatasnya Ketersediaan layanan kesehatan komprehensif HIV AIDS 

dan IMS 

a) Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang peduli, terlatih dan 

terampil dalam melaksanakan program pengendalian HIV AIDS dan IMS 

serta penyakit oportunistiknya jika dibandingkan dengan luas wilayah 

prioritas dan besarnya populasi berisiko. 

b) Jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang mampu 

memberikan layanan kesehatan komprehensif terkait masih perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan.  

 

4.   Hambatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi 

a) Pencatatan dalam dokumen primer yaitu rekam medis belum 

mencerminkan Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di 

Indonesia. 

b) Pelaporan pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan 

rehabilitasi terkait HIV dan IMS belum terintegrasi dalam sistem 

informasi fasilitas layanan kesehatan 

c) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM petugas pencatatan dan 

pelaporan program HIV AIDS dan IMS 
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d) Monitoring dan evaluasi yang tidak kontinyu akibat ketidak seragaman 

komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembinaan, 

pengawasan dan penganggaran kesehatan menyulitkan pengambilan 

kebijakan yang tepat dalam pengendalian HIV AIDS dan IMS terutama 

dalam era desentralisasi 

 

g. Pemecahan Masalah 

 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan 

AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, 

organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya 

manusia;  

 Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;  

 Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, 

terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan 

mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;  

 Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko 

tinggi, dengan berfokus pada daerah yang memiliki risiko tertinggi dan 

beban tertinggi; 

 Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Adinkes 

(Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia);  

 Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;  

 Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan 

penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan 

mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan 

HIV dan AIDS;  

 Penguatan sistem logistik sebagai upaya perbaikan dalam 

mendistribusikan reagen dan obat HIV AIDS dan IMS sehingga tepat guna, 

serta mengurangi risiko kekosongan obat ataupun obat expired; 

 Revitalisasi pengendalian IMS di Puskesmas dan RS; 

 Penguatan surveilans IMS dan HIV di kabupaten/kota prioritas; 

 Peningkatan keterlibatan komunitas/LSM peduli AIDS, populasi kunci dan 

kader masyarakat dalam upaya penjangkauan;  

 Perluasan jangkauan pengobatan ARV sampai ke tingkat Puskesmas; 

 Perluasan kampanye tentang HIV dan AIDS, bahaya Napza, dan seks 

bebas di lingkungan pendidikan formal dan non-formal; 

 Meningkatkan peranan KDS dan keluarga sebagai petugas pendamping 

ODHA; 

 Memprioritaskan sumber daya pada 238 kabupaten/kota untuk 

meningkatkan cakupan program terutama tes dan pengobatan; 

 Meningkatkan sistem informasi data dan pemanfaatannya termasuk 

aplikasi sistem informasi logistik. 
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7. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun sebesar 5,9% 

a. Penjelasan Indikator 

Merokok merupakan salah satu faktor risiko bersama (Common Risk Factor) 

yang dapat menyebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM), dan faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi. Sehingga dengan menurunkan prevalensi merokok 

diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi PTM. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013, menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan secara bermakna penyebab kematian dan kesakitan akibat PTM, 

di antaranya adalah prevalensi penyakit stroke meningkat dari 8.3 per mil pada 

tahun 2007 menjadi 12.1 per mil pada tahun 2013. Selain itu, analisis awal 

Sample Registration Survey 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Litbangkes 

menunjukkan pola yang serupa yaitu penyebab kematian tertinggi didominasi 

oleh Stroke (21%), Penyakit Jantung (12.9%), Diabetes Melitus (6.7%) dan 

Hipertensi dengan komplikasinya (5.3%). PTM merupakan penyakit menahun 

yang memerlukan pengobatan terus menerus sehingga mengakibatkan 

pembiayaan yang semakin meningkat jika terjadi komplikasi penyakit, 

kecacatan, dan kematian prematur atau dini.  

 

Konsumsi produk tembakau terbukti sebagai faktor risiko utama PTM utama seperti 

penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, kanker dan lain-lain. Data 

GATS 2011 menunjukkan prevalensi merokok orang dewasa Indonesia sebesar 

34,8% terbagi atas 67,4% laki-laki, dan 4,5% perempuan (GATS 2011). Data 

Riskesdas menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok usia 15 

tahun ke atas dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,3% pada 2013. Proporsi 

perokok wanita lebih rendah dibandingkan pria, tapi terdapat peningkatan dari 

5,2% pada 2007 menjadi 6,7% pada 2013. Diperkirakan pada tahun 2013 

terdapat 6,3 juta wanita Indonesia usia 15 tahun ke atas yang merokok. 

Sementara di kalangan anak remaja laki-laki 15-19 tahun kenaikan telihat lebih 

besar dibandingkan dengan kenaikan pada dewasa yaitu dari 37,3% laki-laki 

tahun 2013 (RISKESDAS, 2013) menjadi 54,8% laki-laki pada tahun 2016 

(Sirkesnas). Proporsi kelompok rentan yang terkena paparan asap rokok orang 

lain (AROL) di rumah terbanyak pada usia balita (0-4 tahun) mencapai 56%. 

Sedangkan anak berusia (5-9 tahun) mayoritas terpapar oleh asap rokok orang 

lain (AROL) di luar rumah, yaitu mencapai 57,4% (Riskesdas, 2013).   

 
Hasil kajian Badan Litbangkes  tahun 2013 tentang dampak buruk akibat 

tembakau dan merokok pada kesehatan masyarakat di Indonesia tampak jelas. 

Hasil kajian ini menunjukkan terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit 

terkait tembakau dari 190.260 di tahun 2010 menjadi 240.618 kematian di tahun 

2013 dan juga kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi rokok dari 384.058 

orang di tahun 2010 menjadi 962.403 orang pada tahun 2013 yang 

menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan yang terlihat jelas 

dengan peningkatan kebutuhan dana yang harus dikeluarkan oleh BPJS. 

Konsumsi rokok yang semakin meningkat tajam terutama di kalangan kelompok 

rentan (anak, ibu hamil dan penduduk miskin), akan meningkatkan angka 
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kesakitan dan kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok. Berdasarkan 

Sirkesnas tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian 

Kesehatan terjadi peningkatan prevalensi perokok penduduk usia ≤ 18 tahun 

sebesar 8,8%, yang seharusnya turun menjadi 6,4% (2016) dari 7,2% (2013). 

 

Sekitar 78% perokok mengaku mulai merokok sebelum umur 19 tahun dan 

sepertiga dari siswa sekolah mengaku mencoba menghisap rokok pertama kali 

sebelum umur 10 tahun. Selain itu Indonesia sebagai negara dijuluki “baby 

Smoker” karena memiliki 239.000 perokok anak dibawah 10 tahun (GYTS 2014). 

 

Oleh karena itu untuk menggambarkan pengendalian PTM dan faktor risikonya 

disusun indikator ini yang dapat menggambarkan tingkat keparahan kondisi 

konsumsi rokok dimasyarakat, karena anak merupakan kelompok masyarakat 

yang rentan untuk mencontoh perilaku orang dewasa dan gencarnya paparan 

iklan produk di sekitarnya. Selain itu, timbulnya penyakit dampak rokok akan 

semakin cepat dengan semakin mudanya seseorang memulai kebiasaan 

merokok dan terkena paparan asap rokok.    

   

b. Pengertian 

- Anak perokok adalah anak yang dalam 1 bulan terakhir kadang-kadang atau 

setiap hari merokok.  

- Penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun adalah penduduk yang berusia 10 

tahun (> 120 bulan) sampai dengan 18 tahun (216 bulan) pada saat 

pengumpulan data dilakukan. 

 
 

c. Definisi operasional  

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun adalah jumlah 

anak di Indonesia yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun yang diketahui 

sebagai perokok melalui pengambilan data faktor risiko baik survei atau metode 

lainnya, dibandingkan dengan jumlah semua anak yang berusia 10 sampai 

dengan 18 tahun di Indonesia yang terdata di tahun tersebut (data BPS). 

 
 

d. Rumus/cara perhitungan  

 

Persentase 

penurunan 

prevalensi merokok 

pada usia ≤ 18 

tahun 

 

 

= 

Jumlah anak di Indonesia yang berusia 10 

sampai dengan 18 tahun yang diketahui 

sebagai perokok melalui pengambilan 

data faktor risiko baik survei atau metode 

lainnya 

 

x  100% 

Jumlah semua anak yang berusia 10 

sampai dengan 18 tahun di Indonesia 

yang terdata di tahun tersebut (data BPS). 
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e. Capaian indikator  

Capaian indikator prevalensi merokok ini diperoleh melalui metode Survei 

Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) pada November 2016, yang 

dilaksanakan oleh Balitbangkes. Hasil survei prevalensi merokok pada usia ≤ 18 

tahun tahun 2016 adalah sebesar 8,8%. Pada tahun 2017 belum ada survei lain 

yang dilakukan untuk menilai capaian indikator prevalensi merokok sehingga 

hasil Sirkesnas tahun 2016 tetap dijadikan sebagai capaian. Jika dibandingkan 

dengan target pada tahun 2016 (6,4%) dan 2017 (5,9%) maka telah terjadi 

peningkatan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun seperti yang digambarkan 

dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 3.12 

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 

Tahun 2016-2017 

 

 
 

 

Dengan asumsi bahwa tidak terjadi kenaikan prevalensi merokok pada usia ≤ 

18 tahun pada tahun 2017 sehingga akan tetap menggunakan hasil Sirkesnas 

2016, maka dengan target tahun 2017 sebesar 5,9%, maka pencapaian 

indikator sebesar 50,85%. Apabila dibandingkan antara capaian tahun 2016 

sebesar 8,8% dimana terjadi peningkatan jumlah prevalensi dengan target pada 

tahun 2019 yakni penurunan prevalensi menjadi 5,4% maka diproyeksikan 

target akhir tahun 2019 tidak tercapai.  

 

Data ini idealnya diperoleh dari survei tetapi tidak bisa dilaksanakan setiap 

tahun karena memerlukan sumber daya yang sangat besar sehingga pada 

revisi Renstra tahun 2017, indikator terkait merokok menjadi persentase 
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Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 

50%.   

 

Indikator persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) minimal 50% sekolah merupakan indikator komposit yang rutin 

dipantau dalam mendukung upaya penurunan prevalensi merokok ada usia  ≤ 

18 tahun. Indikator lainnya yang mendukung adalah yaitu persentase kab/kota 

yang memiliki peraturan tentang kawasan tanpa rokok. Kinerja kedua indikator 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Grafik 3.13 

Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR), Tahun 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari persentase kab/kota yang memiliki peraturan tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2016 dengan 2017, indikator ini telah 

mencapai target yakni dari 257 Kab/Kota yang ditargetkan memiliki 

peraturan KTR, 259 Kab/Kota telah memiliki peraturan tersebut. Selain itu 

jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016, terjadi 

penambahan jumlah kab/kota yang memiliki peraturan tentang KTR. 

Indikator ini menggambarkan komitmen Pemerintah terhadap penerapan 

KTR. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk 

melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang 

Undang Kesehatan No. 36 / 2009 pasal 115 ayat 1 dan 2 yang 

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan 

menerapkan KTR di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, 

parlemen, maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun 

yang akan datang. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai 

elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa 

rokok.  
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Indikator komposit lainnya dalam mendukung upaya penurunan prevalensi 

merokok usia ≤18 tahun adalah Persentase Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah. 

Indikator ini merupakan indikator untuk melindungi anak usia sekolah yang 

menjadi target sasaran dalam perilaku merokok. Jika dibandingkan pencapaian 

tahun 2015 dengan 2017 terjadi peningkatan jumlah kab/kota yang telah 

mengimplementasikan kebijakan KTR di 50% sekolah. Namun baru 30,2% 

kab/kota yang telah mengimplementasikan kebijakan KTR pada 50% sekolah, 

sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku merokok pada usia ≤ 18 

tahun yang merupakan usia anak sekolah. 

 

Grafik 3.14 

Persentase Target dan Realisasi Kab/Kota yang Melaksanakan 

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah  

Tahun 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f. Analisa Penyebab Kegagalan 

Capaian indikator apabila dibandingkan dengan survei yang dilaksanakan 

sebelumnya pada tahun 2013 (baseline data), prevalensi merokok pada usia ≤ 

18 tahun adalah sebesar 7,2% yang seharusnya menurun menjadi 6.4 %  tidak 

tercapai bahkan terjadi peningkatan hingga 8.8% (2016). Peningkatan ini 

terutama terjadi pada perokok laki-laki sebesar 17.2% sedangkan pada perokok 

perempuan sebesar 0.2%  

 

Beberapa hal yang menyebabkan prevalensi merokok belum menurun adalah:  

 

1) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada dasarnya dapat memberikan 

perlindungan terhadap paparan asap rokok melalui penerbitan Perda dan 

penerapannya di seluruh Provinsi dan Kab/Kota. Meskipun demikian,  

sampai dengan tahun 2017 terdapat 259 kab/kota (50,3%) yang telah 

memiliki peraturan mengenai KTR, dimana baru 151 kab/kota (29,3%) dalam 

bentuk Perda KTR dan 108 kab/kota (21,01%) dalam bentuk peraturan 
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Bupati atau Walikota. Masih ada 255 (49,6%) kab/kota baik yang belum 

memiliki peraturan, ataupun masih dalam bentuk surat edaran dan surat 

keputusan yang perlu di dorong dalam pembentukan peraturan KTR baik 

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) 

dan Peraturan Walikota (Perwali).  

 

2) Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) dengan melaksanakan layanan 

konseling berhenti merokok di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 

fasilitas kesehatan rujukan dan tindak lanjut serta di sekolah oleh guru 

terlatih. Hasil dari penilaian implementasi KTR di 50% sekolah baru sekitar 

30,2% kab/kota yang telah melaksanakan implementasi KTR di 50% 

sekolah. 

 

3) Peningkatan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok melalui iklan 

layanan masyarakat, sosialisasi dan pencantuman Pictorial Health Warning 

(Peringatan Kesehatan Bergambar) di bungkus rokok. Kementerian 

Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan 

Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, dalam 

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam mengoptimalkan peraturan pemerintah 

Nomor 109 tahun 2012, bukan hanya peran Kemenkes namun banyak pihak 

yang terlibat seperti BPOM selaku pengawasan terhadap industri dan 

kementerian lainnya, namun keterlibatan kementerian lain dalam 

mendukung strategi tersebut belum optimal. 

 
g. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator 

Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan 

prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun disepanjang tahun 2017 sebagai 

berikut: 

 Advokasi dan sosialisasi terhadap pemangku kebijakan baik pusat maupun 

daerah yang belum memiliki kebijakan KTR dan mendorong terbitnya 

peraturan KTR di kab/kota dan juga implementasinya dalam melindungi 

perokok pemula dan masyarakat dari bahaya merokok. Pada tahun 2017 

dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yakni 1) Pertemuan ICTOH (International 

Conference on Tobacco or Health) yang ke-4, bekerjasama dengan IAKMI 

(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Pertemuan ini dihadiri dari 

kalangan eksekutif/legislatif, akademisi, NGO/LSM dan para pemerhati 

pengendalian tembakau di pusat dan daerah, media dan juga kalangan 

pelajar, 2) Pertemuan Aliansi Bupati / Walikota dihadiri sekitar 300 Bupati/ 

Walikota yang tergabung dalam Aliansi Bupati/Walikota Peduli KTR dan 

PTM 

 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pendidikan dalam upaya 

implementasi KTR di sekolah dilaksanakan secara bertahap dan 

berjenjang.  
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 Penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media 

cetak dan elektronik. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah 

penayangan iklan layanan masyarakat mengenai dampak rokok dengan 

tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan penyakit 

paru obstrukif kronik (PPOK) akibat dampak rokok. Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM) ini ditayangkan di TVRI, TV daerah, dan TV swasta.  

 Penyedian Layanan Quitline (Layanan Konsultasi Jarak Jauh Upaya 

Berhenti Merokok). Kegiatan layanan Quitline merupakan layanan 

langsung kepada masyarakat yang ingin berhenti merokok melalui Toll 

Free 0-800-1-77-6565. Jumlah penelpon layanan quitline menunjukan trend 

yang meningkat dan jangkauan program ini terus meluas hingga mencapai 

29 provinsi. Usia klien yang menelepon layanan quitline terbanyak di usia 

20-24 tahun (34%), dan 25-29 tahun (30%). Ini merupkan indikasi yang 

bagus bahwa kesadaran berhenti merokok di usia mudah sudah cukup 

baik. Penyebaran informasi upaya berhenti merokok juga dilaksanakan 

melalui media sosial baik melalui Facebook, Instagram, Path dan juga 

Tweeter. Pada media sosial Facebook dengan layanan upaya berhenti 

merokok dengan jumlah teman sebanyak 1.354 teman, 522 like. Pada 

media sosial Instagram pada @layananUpaya Berhenti Merokok, dengan 

jumlah kiriman 205 post, pengikut 437 teman, dan diikuti oleh 1.974 teman. 

Pada media sosial Path di layanan upaya berhenti merokok dengan jumlah 

teman 172 teman. Pada media sosial Tweeter pada @layanan_upaya 

berhenti merokok,  jumlah yang diikuti 152, pengikut 99 orang dan 12 

komunitas. Selain itu juga penyebaran layanan quit line dilakukan melalui 

media cetak (Poster, Stiker, CD, Booklet) yang di distribusikan kepada 

sekolah sebanyak 5.000 sekolah di 100 kabupaten /kota. 

 Gerakan Masyarakat (Germas) dalam pengendalian tembakau 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

bahaya dampak tembakau dan meningkatkan peran guru dan siswa 

dengan seruan stop merokok di sekolah dalam menurunkan prevalensi 

perokok pemula. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Tanpa Tembakau 

Sedunia dalam pesan seruan rokok ancam kita dan pembangunan. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining perilaku merokok pada anak 

sekolah, senam dan  talkshow. 

 Skreening/deteksi dini dan konseling upaya berhenti merokok di sekolah 

pada 15 Provinsi dengan 2 kabupaten/kota terpilih. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mendapatkan data dan Informasi terkait perokok usia 

sekolah di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan dengan 

dilaksanakan kegiatan ini juga akan memberikan gambaran implementasi 

upaya berhenti merokok di masing-masing sekolah serta dalam rangka 

menyempurnakan surveilans implementasi KTR dan dan konseling upaya 

berhenti merokok di masa mendatang. Sasaran adalah siswa baru di 

Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ 

Sederajat.  
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 Melaksanakan implementasi KTR dan konseling upaya berhenti merokok di 

sekolah. 

 Melaksanakan kajian implementasi kawasan tanpa rokok di daerah yang 

telah memiliki peraturan KTR.              

 Penyedian sarana dan prasana dalam upaya pengendalian konsumsi rokok 

berupa alat skrining untuk mengukur kadar CO dalam saluran pernapasan. 

 
h. Kendala/Masalah Yang Dihadapi  

 Kegiatan advokasi dan sosialisasi di daerah dalam pengendalian konsumsi 

tembakau pada Kab/Kota belum maksimal. 

 Belum optimalnya koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor di 

tingkat Kab/Kota dalam upaya pengendalian konsumsi rokok. 

 Daerah yang memiliki kebijakan KTR di daerah masih terbatasnya 

jumlahnya, dan penerapan kebijakan di daerah yang telah memiliki 

kebijakan KTR belum optimal. Dari 514 kab/kota, baru 50,3% telah memiliki 

peraturan mengenai kebijakan KTR atau sebanyak 259 kab/kota.  

 Monitoring faktor risiko PTM termasuk kebiasaan merokok dilaksanakan 

melalui kegiatan Pelaksanaan Survey tahunan di Litbangkes tiap tahunnya 

mulai tahun 2017, sedang Riset Kesehatan Dasar dilaksanakan setiap 3 

tahun, termasuk Global Youth Tobacco Survey, sehingga data yang 

dibutuhkan tidak dapat tersedia setiap tahun.  

 Sistem pencatatan pelaporan melalui Surveilans berbasis web PTM belum 

optimal. 

 Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya konsumsi 

rokok.  

 

 
i. Pemecahan Masalah   

1. Optimalisasi dukungan komitmen lintas sektor dan lintas program  dalam 

upaya advokasi dan sosialisasi pengendalian tembakau serta mendorong 

pengembangan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tingkat 

pemerintahan yang didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat. 

2. Untuk memaksimalkan Penerapan Kebijakan KTR di daerah dengan upaya 

sebagai berikut:  

- Optimalisasi dukungan stakeholder dan mitra kesehatan dalam rangka 

mencapai Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 

terutama melaksanakan kebijakan KTR. 

- Mendorong penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  

- Perlunya dukungan pertemuan khusus dalam bentuk audiensi dari Tim 

Aliansi Bupati/Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan PTM 

kepada Bupati dan Walikota di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan 

memberi dukungan dan membangun komitmen yang kuat dari masing 

Bupati dan SKPD di kabupaten/kota, termasuk pengaturan tentang iklan 

rokok yang sangat masif di kabupaten dan kota. 
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- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan 

Kebijakan KTR yang telah ditetapkan. 

- Pemicuan untuk mendapatkan kesepakatan penerapan KTR di rumah 

tangga, RT/RW, Kelurahan/desa, dan Kecamatan. 

- Komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian 

tembakau melalui APBD, Dana Pajak rokok, dan sumber penganggaran 

lainnya.  

 
3. Meningkatkan penganggaran yang belum optimal dalam memfasilitasi 

kegiatan yang termasuk dalam indikator prioritas dalam pengendalian 

konsumsi tembakau, melalui APBN, APBD dan Dana Pajak Rokok, dan 

sumber penganggaran lainnya. 

 

4. Mengoptimalkan sistem pencatatan pelaporan melalui Surveilans berbasis 

web PTM dalam pengendalian tembakau, antara lain: 

- Tersedianya data perokok dari masyarakat melalui kegiatan posbindu 

PTM.  

- Tersedianya data perokok dan keluarga yang mempunyai anggota yang 

merokok melalui PIS-PK dan data kunjungan di FKTP. 

- Tersedianya data perilaku merokok pada anak usia remaja, melalui 

kegiatan skrining merokok pada anak usia sekolah. 

- Tersedianya data perokok yang sudah dilakukan layanan berhenti 

merokok (UBM) di FKTP. 

 

5.   Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya 

konsumsi rokok, dengan cara: 

 Edukasi pada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media 

Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) dengan meningkatkan pemahaman 

bahaya rokok kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan 

seluruh stakeholder termasuk masyarakat, organisasi profesi, 

akademisi, lembaga sosial masyarakat (LSM), untuk melindungi 

kelompok rentan seperti anak, ibu hamil dan penduduk miskin dari 

paparan asap rokok. 

 Mengoptimalkan dukungan masyarakat, lintas program dan lintas sektor 

untuk kegiatan promotif dan preventif.  

 Optimalisasi dukungan stakeholder dan mitra kesehatan dalam rangka 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam bentuk 

melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 

 Sosialisasi dan optimalisasi layanan berhenti merokok dalam bentuk 

konseling berhenti merokok di FKTP dan konseling dengan telepon 

(QUITLINE) di telepon bebas pulsa 0-800-177-6565. 
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8. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai Kebijakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 

sebesar 64% 

a. Penjelasan Indikator 

Pada era globalisasi di mana lalu lintas orang, barang, dan alat angkut begitu 

pesat dan berlangsung dalam hitungan jam, risiko persebaran penyakit menjadi 

semakin besar, baik pada lintas wilayah regional sampai pada lintas 

internasional. Kejadian penyakit yang menjadi perhatian international (dikenal 

dengan istilah PHEIC; Public Health Emergency of International Concern) 

semakin meningkat dan berimplikasi bukan hanya pada aspek kesehatan, 

namun juga aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Setiap 

negara diharapkan mempunyai kemampuan dalam sistem kesehatannya untuk 

mampu melakukan pencegahan, pendeteksian, melakukan tindakan 

penanggulangan dan melaporkan suatu kejadian yang berpotensi kedaruratan 

kesehatan masyarakat. 

 

International Health Regulations (2005)  yang diberlakukan Tahun 2007 

merupakan Regulasi Kesehatan Internasional yang disetujui oleh 194 negara 

anggota WHO dalam sidang World Health Assembly (WHA) ke-58 sebagai 

bentuk komitmen, tanggung jawab dan upaya bersama dalam mencegah 

penyebaran penyakit lintas negara. IHR (2005) bertujuan mencegah, melindungi 

dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara dengan melakukan 

tindakan sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi tanpa menimbulkan 

gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional. Dalam 

regulasi internasional ini setiap negara berkewajiban untuk meningkatkan 

kapasitas inti untuk mencapai tujuan IHR (2005).  

 
Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas inti tersebut dan 

berdasarkan penilaian telah Implementasi penuh IHR (2005). Regulasi ini 

merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan kerjasama 

internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi terjadinya 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau 

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).  Dalam upaya 

mempertahankan dan meningkatkan upaya cegah tangkal dalam rangka 

perlindungan Indonesia dan dunia terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) melalui koordinasi, integrasi, singkronisasi 

lintas sektor yang telah dilakukan dapat tetap  terjaga dan mempertahankan 

kemampuan dalam hal deteksi, verifikasi, penilaian, pelaporan dan 

penanggulangan potensi terjadinya KKM-MD.  

 
Wilayah kabupaten/ kota sebagai bagian dari negara harus mempunyai 

kapasitas dalam surveilans, deteksi dini dan respon sebagai jaminan kapasitas 

suatu negara dalam kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan 

masyarakat (KKM). Kesiapsiagaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen 

kebijakan yang merupakan kesepakatan bersama seluruh lintas sektor yang 
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ada di suatu wilayah dalam penanggulangan KKM yang berpotensi terjadi di 

wilayahnya. Dokumen tersebut dinamakan dokumen rencana kontinjensi. 

 

Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan seluruh lintas sektor yang ada di 

suatu wilayah dalam memberikan input untuk mendapatkan dokumen yang 

adekuat dan dapat diandalkan. Penetapan KKM yang potensial terjadi 

disepakati bersama, begitu pula dengan pembagian peran, tugas dan fungsi. 

Melalui proses penyusunan inilah didapatkan komitmen bersama untuk 

menjamin kesiapsiagaan dalam menghadapi KKM. Finalisasi dari dokumen ini 

adalah dengan ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh Bupati/ 

Walikota. 

 

b. Definisi operasional  

Kab/kota yang memiliki pintu masuk internasional dalam hal ini pelabuhan, 

bandar udara dan PLBDN melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit, bahan kimia, 

radio nuklir dan keamanan pangan.  

Upaya kesiapsiagaan tersebut termasuk menyusun dokumen kebijakan bersama 

lintas program dan lintas sektor terkait (satuan ker ja perangkat daerah) untuk 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. 

 

 

c. Rumus/cara perhitungan  

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai 

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

berpotensi wabah 

 x 100% 

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk 

internasional 

 

 Nominator adalah Jumlah kabupaten kota yang mempunyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 
yang berpotensi wabah. 

 Denominator adalah jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk 
internasional.  

 Kriteria pengukuran adalah periode prevalence kumulatif.  

 Indikator diukur per tahun. 
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d. Capaian indikator  

Indikator ini merupakan indikator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019. Pada tahun 2017, persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk 

internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 66% dari target 64% 

sehingga pencapaian sebesar 103%. Terjadi peningkatan bila dibandingkan 

dengan capaian tahun 2016 yakni dari 47,2% menjadi 66% seperti dalam tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 3.6 

Target Kab/Kota Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam 

Penanggulangan KKM 

 

TAHUN TARGET 
KAB/KOTA 

CAPAIAN 
KAB/KOTA 

PERSENTASE 
TARGET  

PERSENTASE 
CAPAIAN 

2015 31 29 29% 27% 

2016 49 50 46% 47% 

2017 68 70 64% 66% 

2018 87  82%  

2019 106  100%  

  

 

Bila melihat tren capaian Kab/Kota yang mempuyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan KKM telah tercapai selama 2 tahun berturut-turut maka 

di proyeksi kan target pada akhir tahun 2019 akan dapat tercapai. 

 

Grafik 3.15 
Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan KKM 
Tahun 2015-2017 

 

 
 



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 

 

71 |  
 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan  

Sampai dengan tahun 2017 tercapai 70 kab/kota yang menyusun dokumen 

rencana kontinjensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian target indikator antara lain: 

 

- Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan 

koordinasi baik verbal maupun surat kepada propinsi/kabupaten/kota 

sasaran penyusunan dokumen. 

- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sektor. 

- Pelaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di 

kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dari pusat dan dana 

dekonsentrasi. 

- Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan 

Provinsi dapat menyusun anggaran kegiatan terkait kebijakan 

kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayah. 

- Pelaksanaan pertemuan koordinasi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan di wilayah yang menjadi forum diskusi dan koordinasi serta 

memfasilitasi komunikasi dan diseminasi informasi kepada kabupaten/kota 

sasaran yang akan melakukan penyusunan 

 

f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

- Advokasi dan sosialisasi regulasi kesehatan internasional atau International 

Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan paket aksi 

keamanan kesehatan global. 

- Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, wilayah dan 

nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait 

- Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap faktor 

risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sector. 

- Melaksanakan   workshop   penyusunan   rencana   kontinjensi   mencakup 

konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi potensi KKM, pengumpulan 

data dasar dan membangun komitmen lintas sectoral. 

- Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi KKM dengan 

melibatkan seluruh lintas sektoral pemerintah daerah yang terkait dengan 

kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. 

- Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan 

Kesehatan di Wilayah mengundang seluruh kabupaten/kota sasaran yang 

akan menysun dokumen dengan metode pemaparan materi, Tanya jawab dan 

Focus Group Discussion (FGD) 

- Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun di kabupaten/kota. 
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g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

- Masih adanya pemahaman SKPD di daerah bahwa penyusunan rencana 

kontinjensi merupakan tanggung jawab instansi kesehatan saja. 

- Dokumen rencana kontinjensi wilayah belum menjadi prioritas dibandingkan 

program lainnya sehingga di beberapa daerah dengan mekanisme dana 

dekonsentrasi melakukan pemotongan anggaran penyusunan rencana 

kontinjensi yang menyebabkan   rangkaian   kegiatan penyusunan rencana 

kontinjensi tidak berjalan sesuai jadwal/rencana dan berdampak pada 

kualitas penyusunan dokumen renkon. 

- Terdapat kesulitan dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan di daerah 

karena berbenturan dengan kegiatan lain. 

 

h. Pemecahan Masalah 

1) Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan terhadap 

kedaruratan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah sasaran 

untuk menyamakan pemahaman dan rencana tindak lanjut pelaksanaan 

kegiatan pembuatan dokumen rencana kontingensi. Hal ini dapat 

meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang 

disepakati. 

2) Mendorong kabupaten/kota sasaran untuk menyelesaikan hambatan 

administrasi agar  kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana  yang 

telah disepakati  baik melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi maupun 

pusat  

3) Memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan 

narasumber dari berbagai daerah untuk memfasilitasi pembentukan dokumen 

rencana kontigensi. 

4) Mengoptimalisasikan potensi daerah dalam kesiapsiagaan kedaruratan 

khususnya kedaruratan bencana alam untuk memperkaya dan memperkuat 

substansi kedaruratan kesehatan masyarakat. 

5) Menyesuaikan metode penyusunan dokumen dengan waktu yang tersedia 

termasuk design kegiatan yang interaktif (diskusi, table top, simulasi) dan 

penyusunan draft awal sebelum pertemuan. 

 

 

9. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah 

layanan BTKL sebesar 70% 

a. Penjelasan Indikator  

Indikator respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) dan Kejadian Luar Biasa (KLB), 

bencana dan kondisi matra di wilayah layanan B/BTKLPP dilakukan oleh seluruh 

B/BTKLPP untuk kegiatan SKD KLB, kegiatan bencana dan kondisi matra di 

seluruh wilayah layanan kerja B/BTKLPP. 
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b. Definisi operasional  

Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra yang direspon 

< 24 jam terhitung mulai diterimanya laporan dari stakeholders dibandingkan 

dengan jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra yang 

dilaporkan stakeholders. 

 

c. Pengertian 

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya kejadian kesakitan/kematian dan 

atau meningkatnya suatu kejadiaan kesakitan kematian yang bermakna secara 

epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (Undang Undang 

Wabah, 1984).  

 

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB) merupakan 

kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dengan meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-

upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat. 

 

Respon sinyal SKD dan KLB adalah respon kewaspadaan dini yang dilakukan 

dalam rangka mengantisipasi terhadap terjadinya penyakit potensial KLB yang 

diperoleh berdasarkan deteksi dini KLB di wilayah kerja B/BTKL-PP dan atau dari 

permintaan stakeholder serta respon penanggulangan KLB sesuai dengan 

pedoman. 

 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 

 

Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada matra yang serba 

berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksaan kegiatan 

manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, seperti Ibadah Haji, arus mudik, 

arus balik hari raya dan tahun baru, Jambore, dan lain lain. 

 

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas atau individu 

manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi 

seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Laboratorium, RS, dan 

lain-lain. 
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d. Rumus/cara perhitungan  

Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan 

kondisi matra yang direspon < 24 jam terhitung 

mulai diterimanya laporan dari stakeholders 

                        x 100% 

Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan 

kondisi matra yang dilaporkan stakeholders 

 

e. Capaian indikator  

Jumlah kejadian SKD KLB, Bencana dan kondisi matra tahun 2017 sebesar 213 

kejadian dan jumlah kejadian yang direspon < 24 jam sebesar 206 kejadian, 

sehingga capaian indikator tahun ini adalah 96%. Capaian target ini meningkat 

dari tahun sebelumnya, dan jika dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2017 

yakni sebanyak 70% maka realisasi capaian indikator telah mencapai target. 

 
          Grafik 3.16 

          Persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana 
          dan kondisi matra diwilayah layanan BBTKLPP 

          Tahun 2015-2017 
 

 

 

f. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Secara keseluruhan, tercapainya target indikator ini antara lain didukung dengan 

adanya jejaring kerja dan koordinasi yang sudah berjalan baik dengan berbagai 

stakeholder di wilayah kerja B/BTKL-PP, peningkatkan kemampuan SDM dalam 

verifikasi rumor penyakit potensial KLB dan penyelidikan epidemiologi, kajian 

untuk evaluasi kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB, pengembangan 

kapasitas laboratorium dalam pengembangan metode pemeriksaan penyakit dan 
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adanya evaluasi dan monitoring kegiatan B/BTKL-PP untuk memantau 

keberhasilan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator. Meskipun 

demikian, jika dilihat capaian indikator B/BTKL-PP, masih ada B/BTKL-PP yang 

capaiannya belum mencapai target yaitu BTKL-PP Kelas 1 Ambon dengan 

capaian 66,67%. 

 

g. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan UPT vertikal Kemenkes. 

- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait antara lain  keterlibatan 

BTKLPP Kelas I Makassar dalam PEST (Provincial Epidemiolog Surveilans 

Team) di Tingkat Provinsi.  

- Membangun jejaring dan kerjasama dengan stake holder di wilayah layanan 

BBTKLPP dalam rangka pengiriman laporan W1. 

- Sosialisasi dan Advokasi terkait SKD KLB dengan wilayah layanan 

B/BTKLPP. 

- Peningkatan kapasitas petugas surveilans Provinsi/ Kab/Kota dan B/BTKLPP 

dalam rangka SKD KLB. 

- Melaksanakan kajian surveilans dalam rangka SKD KLB. 

- Melakukan kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis 

laboratorium. 

- Memantau perkembangan tren penyakit menular potensial KLB/wabah, 

keracunan makanan dan memberikan sinyal peringatan kepada pengelola 

program. 

- Memantau data yang ada di SKDR Secara periodik  melihat data di website 

SKDR untuk wilayah layanan B/BTKLPP dan berita di grup media sosial 

SKDR Dinkes Provinsi. 

- Respon cepat < 24 jam KLB / wabah setelah penerimaan W1. 

- Survei faktor risiko di lokasi pengungsian pasca bencana. 

- Mensosialisasikan dan meningkatkan layanan fasilitasi KLB (layanan 

pemeriksaan laboratorium untuk spesimen KLB) kepada dinkes kab/kota di 

wilayah layanan B/BTKLPP. 

- Penyediaan buffer stock logistik sesuai kebutuhan 

 

h. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

- Masih terbatasnya kemampuan laboratorium B/BTKLPP dalam 

pemeriksaan/uji lab penyakit berpotensi KLB. 

- Keterbatasan bahan pemeriksaan sampel (media amis dan reagensia) 

terutama pada pemeriksaan sampel Difteri. 

- Keterlambatan Informasi KLB atau laporan W1 dari stakeholder. 

- Terbatasnya kendaraan operasional lapangan dalam melaksanakan SKD KLB 

di wilayah layanan. 

- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM dibandingkan dengan luasnya 

wilayah layanan. 
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- Keterbatasan alat uji laboratorium dan bahan pemeriksaan sampel pada 

pemeriksaan sampel keracunan pangan (mikrobiologi) 

- Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada penduduk di 

wilayah KLB. 

- Beberapa penyakit BBTKLPP belum masuk dalam sistem jejaring surveilans 

sehingga kecepatan akses informasi terhadap kejadian di wilayah kerja masih 

kurang. 

- Keterbatasan anggaran dan jumlah bahan logistik sebagai pendukung 

kegiatan 

 

i. Pemecahan Masalah 

- Peningkatan jejaring kerja dengan wilayah regional dan stakeholder terkait di 

wilayah layanan B/BTKL-PP. 

- Mendorong Dinas Kesehatan setempat untuk meningkatkan pengetahuan 

penduduk dalam upaya peningkatan PHBS melalui penyuluhan kesehatan 

yang lebih intensif. 

- Peningkatan kapasitas laboratorium termasuk penyediaan alat dan bahan, 

serta penambahan sarana prasarana pemeriksaan laboratorium. 

- Peningkatan kapasitas tenaga laboratorium khususnya dalam teknis 

pengambilan dan pemeriksaan sampel penyakit berpotensi KLB. 

- Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam rangka kewaspadaan dini, 

pengendalian penyakit re-emerging dan new-emerging, kegiatan matra/situasi 

khusus, tanggap bencana dan respon cepat < 24 jam baik yang diadakan 

melalui pendidikan dan pelatihan. 

- Mengusulkan penambahan tenaga teknis untuk investigasi KLB dan 

optimaliasai tenaga kontrak. 

- Penguatan UPT sebagai buffer stock bahan logistik melalui dukungan pusat. 

- Pengembangan SKDR berbasis website di B/BTKLPP sehingga dapat 

mengakses dan menginput dalam aplikasi untuk mengetahui indikasi 

terjadinya KLB di suatu wilayah. 

- Mengoptimalkan anggaran yang ada. 

- Pengadaan kendaraan operasional lapangan untuk mendukung tupoksi. 

 

 

10. Persentase teknologi tepat guna PP dan PL yang dihasilkan BTKL meningkat 

40% dari  jumlah TTG tahun 2014 

a. Definisi operasional  

Peningkatan jumlah model dan atau jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang 

P2P yang dihasilkan 10 Balai dan atau Balai Besar Teknik Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BBTKLPP) dalam waktu 1 tahun 

dibandingkan dengan baseline jumlah model dan atau jenis TTG yang sudah 

dihasilkan di tahun 2014 oleh 10 B/BBTKLPP yang kemudian dinyatakan dalam 

persen. Dengan target di tahun 2019 akan meningkat sebanyak 50% dari jumlah 

model dan atau jenis TTG di tahun 2014. 
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b. Rumus/cara perhitungan  

Jumlah kumulatif TTG sampai tahun 

evaluasi –  Jumlah TTG pada saat 

baseline 

           x 100% 

Jumlah TTG pada saat baseline 

 

Baseline jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) = 40 TTG 

 

c. Capaian indikator  

Setiap tahun B/BTKLPP menghasilkan Teknologi Tepat Guna yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Jumlah TTG yang dihasilkan B/BTKLPP  pada 

tahun 2014 sebanyak 40 TTG, bertambah sebanyak 54 TTG pada tahun 2015, 

bertambah lagi 40 TTG pada tahun 2016 dan bertambah lagi sebanyak 71 pada 

tahun 2017 sehingga jumlah kumulatif TTG yang dihasilkan pada tahun 2015 – 

2017 sebanyak 165 TTG seperti yang terlihat dalam grafik berikut ini: 

 
Grafik 3.17 

Jumlah TTG yang dihasilkan B/BTKLPP Tahun 2014-2017 
 

 

 

Persentase peningkatan TTG yang dihasilkan BBTKLPP meningkat dari tahun 

2015 sampai tahun 2017 yakni sebesar 35% (54 TTG) pada tahun 2015, 

meningkat menjadi 135% (94 TTG) pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 

313% (165 TTG) pada tahun 2017 seperti terlihat dalam tabel berikut ini: 
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Grafik 3.18 
Persentase Peningkatan TTG yang dihasilkan BBTKLPP 

Tahun 2015-2017 
 

 
 

 

Berikut ini Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh B/BTKLPP pada tahun 

2017 antara lain: 

Tabel 3.7 

Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan B/BTKLPP Tahun 2017 

BBTKLPP Jenis dan Model TTG 

BBTKLPP Surabaya 1. Rapid detection test e coli 
2. Jamban komunal 
3. Hand sanitizer lerak 
4. Pengendalian vektor larvatrap 
5. Pengendalian vektor ovilatrap 
6. Pengendalian vektor ovilanta 
7. Pengendalian vektor ovitrap 
8. Pengendalian vektor pes pinjal 
9. Rapid tes pemeriksaan borax pada makanan 
10. Rapid tes pemeriksaan formalin pada makanan 
11. Rapid tes pemeriksaan nitrit pada makanan 
12. Penyaring udara personal 
13. Pengembangan portabel chlorine diffuser sebagai upaya 

pengamanan kualitas air 
14. Tissu antiseptik 
15. Insektisida nabati 
16. Lilin sereh pengusir nyamuk 
17. Sabun atiseptik dari bahan aktif daun sirih 
18. Hand sanitizer sirih (gel) 
19. Sabun antiseptik rosella 
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BBTKLPP Jakarta 

 

1. Prototipe jamban pasang surut 
2. Jamban pasang surut 
3. Kabut asap 
4. Housing filter sederhana 
5. Preferensi Lavitrap 

BTKLPP Yogyakarta 1. Unit desinfektan untuk depot air minum 
2. Perangkap tikus 
3. Perangkap nyamuk 
4. Chlorine Diffuser 
5. Penjernih air keruh 
6. Pewarna makan alami 
7. Sterilisasi alat makan 
8. Unit desinfektan air 

BBTKLPP 
Banjarbaru 

1. Teknologi penyaring debu untuk ventilasi udara dalam ruang 
2. Teknologi penyaring udara sederhana 
3. Teknologi ekstrak daun rambutan sebagai alternatif 

biolarvasida terhadap larva Aedes Aegypty 
4. Teknologi ekstrak daun sirih sebagai alternatif biolarvasida 

terhadap larva Aedes Aegypty 
5. Teknologi pengolahan air payau 
6. Model pengendalian nyamuk 
7. Model pengendalian tikus/pinjal 
8. Model penyaring udara sederhana elektrik 
9. Model aspirator nyamuk elektrik 
 

BTKLPP Kelas I 
Batam 

1. Lavitrap sederhana (botol bekas) 
2. Lavitrap sederhana (pot) 
3. Model komposter tanam 
4. Model flytrap sederhana (botol bekas) 
5. Model flytrap sederhana (corong) 
6. Model mousetrap sederhana (botol bekas) 
7. Model klorinasi sederhana (pipa 2 dan 4 inchi) 
8. Model klorinasi sederhana perpipaan 
9. Model filter rumah tangga sederhana 
10. Model pembangunan air hujan sederhana 

BTKLPP Kelas I 
Makasar 

1. Pengembangan lethal ovitrap  
2. Alat pengusir nyamuk 
3. Lilin pengusir nyamuk 
4. Pengolahan air bersih pasca bencana 

BTKLPP Kelas I 
Palembang 

1. Desain model eksperimen air purifier 
2. Air purifier 
3. Penampung dahak 
4. Penangkap jentik 
5. Pembersih udara ruangan 
6. Aplikasi pokentik 

BTKLPP Kelas I 
Medan 

1. Jamban pesisir 
2. Wastafel Portable 

BTKLPP Kelas I 
Manado 

1. Jamban biofilter untuk daerah pesisir 
2. Desinfeksi ruangan 
3. Grease Trap 
4. Miniatur Jamban Biofilter 
5. Mosquito repellent 
6. Miniatur grease trap 

BTKLPP Kelas II 
Ambon 

1. Pengolahan air bersih 
2. Pengolahan air limbah skala rumah tangga 
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d.  Analisa Penyebab Keberhasilan 

Tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Adanya peningkatan kapasitas untuk SDM baik melalui pelatihan rancang 

bangun ataupun pelatihan teknis lainnya sehingga meskipun dari segi 

kuantitas jumlah SDM belum memadai tetapi dari segi kualitas SDM nya 

telah terlatih. 

2. Meningkatnya jejaring kerja dan kerjasama  berbagai stakeholder di wilayah 

kerja B/BTKLPP. 

3. Adanya komitmen B/BTKL-PP untuk terus menghasilkan Teknologi Tepat 

Guna yang bermanfaat di masyarakat. 

 

e. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1) Membentuk tim TTG untuk merancang model yang akan menjadi target. 

2) Mengirim SDM untuk pelatihan rancang-bangun dan pelatihan teknis lainnya. 

3) Merancang dan mendesain model TTG (prototype) sesuai prioritas masalah 

kesehatan yang terjadi di masyarakat. 

4) Membuat model TTG dan melakukan uji coba model TTG skala laboratorium. 

5) Melakukan koordinasi dan survey awal ke lokasi yang sesuai untuk 

penempatann alat pengolahan TTG. 

6) Uji coba model dilokasi pemasangan. 

7) Sosialisasi dan deseminasi model TTG kepada masyarakat pengguna. 

8) Pemantauan penggunaan TTG. 

 

f. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

1) Jumlah dan kompetensi SDM yang kurang memadai khususnya dalam 

merancang dan mendesain model TTG. 

2) Terbatasnya inovasi-inovasi kegiatan pembuatan model dan teknologi. 

3) Beberapa model dan teknologi yang dibuat biaya masih terlalu tinggi untuk 

bisa diimplementasi sendiri oleh masyarakat. 

4) Pada saat pembuatan model dan teknologi masih kesulitan mencari penyedia 

jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

5) Hak paten dan merk yang diusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM 

memakan waktu minimal 2 tahun. 

6) Kurangnya sosialisasi TTG kepada masyarakat sehingga tidak memiliki daya 

ungkit yang signifikan 

7) Kurangnya supply bahan alami yang berpotensi dikembangkan menjadi TTG 
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8) Teknologi yang terus berkembang menuntut personil untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengembangkan model teknologi tepat guna di bidang 

kesehatan lingkungan.  

9) Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan teknologi tepat guna 

tidak terlaksana. 

 

g. Pemecahan Masalah  

1) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM terkait TTG Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit melalui pendidikan dan pelatihan.  

2) Mengusulkan penambahan jumlah SDM sesuai keahlian yang dibutuhkan ke 

eselon I. 

3) Meningkatkan jejaring kerja lintas sektor untuk mencegah doubling bantuan 

alat yang ditempatkan di masyarakat. 

4) Memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penempatan alat 

TTG. 

5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan advokasi kepada 

pemerintah daerah maupun institusi terkait lainnya dalam penerapan TTG 

P2P. 

6) Meningkatkan sarana penyediaan tanaman alami TTG P2P termasuk 

penyiapan lahan 

7) Mengajukan usulan hak paten kepada Kementerian Hukum dan HAM 

 

 

11. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan 

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 

yang berpotensi wabah sebesar 80% 

a. Penjelasan Indikator 

Secara geografis Indonesia berada dalam posisi yag strategis karena berada di 

tengah-tengah jalur lalu lintas internasional. Selain itu, Indonesia yang berbentuk 

negara kepulauan membuat Indonesia memilki banyak pintu masuk baik 

internasional maupun regional. Hal ini memberikan begitu banyak peluang 

strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Di sisi lain, 

banyaknya akses untuk masuk dan keluar Indonesia meningkatkan risiko untuk 

penyebaran penyakit. 

Diperlukan kesiapsiagaan khusus di pintu masuk negara, baik dari segi 

kebijakan, koordinasi, maupun kapasitas sumber daya. Hal ini tertuang di dalam 

IHR (2005) di mana setiap pintu masuk perlu meningkatkan kapasitasnya. 

Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas untuk mencegah, 

mendeteksi dan merespon faktor risiko di pintu masuk negara dalam rangka 

pengendalian penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 
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masyarakat (KKM). Kapasitas tersebut sesuai dengan regulasi IHR (2005). 

Regulasi ini merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan 

kerjasama internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi 

terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM- 

MD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).  

 

Salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan upaya cegah tangkal 

dalam rangka perlindungan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap KKM 

adalah melalui penyusunan dokumen kebijakan yang disusun bersama dengan 

lintas sektor terkait, yang dinamakan dengan dokumen rencana kontinjensi. 

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi di pintu masuk negara melibatkan 

seluruh lintas sektor yang ada di pelabuhan, bandara, atau PLBDN, termasuk di 

dalamnya otorita pelabuhan/bandara/PLBN, unsur QIC (Quarantine, 

Immigration, Custom; Karantina, Imigrasi, Bea Cukai), Dinas Perhubungan, 

Kepolisian, TNI, DInas Kesehatan, dan instansi lainnya. Finalisasi dari dokumen 

ini adalah dengan ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh 

Syahbandar/ Otorita Bandara/ Pengelola PLBN. 

 

b. Definisi Operasional  

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang memiliki kebijakan 

kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Penyusunan 

dokumen kebijakan kesiapsiagaan melibatkan lintas program dan lintas sektor 

terkait (satuan kerja perangkat daerah) untuk penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. 

 

c. Rumus/Cara perhitungan  

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan 

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang berpotensi wabah 

                                                                                                             x 100% 

Jumlah pintu masuk internasional pada saat baseline 

 

 Numerator adalah jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBDN yang melaksanakan 

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang berpotensi wabah. 

 Denominator adalah jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBDN internasional. 

Baseline pintu masuk internasional sebanyak 106 jumlah pelabuhan/ 

bandara/ PLBDN internasional. 

 Kriteria pengukuran adalah periode prevalens kumulatif. 

 

d. Capaian Indikator 

Pada tahun  2017,  persentase  pelabuhan/bandar  udara/PLBDN  internasional 

yang melaksanakan kebijakan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat (KKM) telah mencapai 81% dari target 80%. Sedangkan pada tahun 

2016, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang memiliki 
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dokumen rencana kontinjensi penanggulangan KKM sebanyak 73% dari target 

70%. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yakni 

dari 73% menjadi 81% seperti dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.8 

Target pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang memiliki 

dokumen rencana kontijensi 

 

TAHUN TARGET 
PELABUHAN/ 

BANDARA/ 
PLBDN 

CAPAIAN 
PELABUHAN/ 

BANDARA/ 
PLBDN 

PERSENTASE 
TARGET  

PERSENTASE 
CAPAIAN 

2015 64 70 60% 66% 

2016 74 78 70% 70,75% 

2017 85 86 80% 81% 

2018 95  90%  

2019 106  100%  

  

Bila melihat tren capaian pelabuhan/banda udara/PLBDN yang mempuyai 

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan KKM telah tercapai selama 3 

tahun berturut-turut maka di proyeksi kan target pada akhir tahun 2019 akan 

dapat tercapai. 

 

Grafik 3.19 

Persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional 

yang memiliki dokumen rencana kontijensi 

 

 

e.   Analisa Penyebab Keberhasilan 

Sampai dengan tahun 2017 tercapai 86 pintu masuk internasional yang 

menyusun dokumen rencana kontinjensi dari target 85 kab/kota. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator antara lain: 
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1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan 

koordinasi kepada stakeholder di lingkungan pelabuhan/bandar 

udara/PLBDN serta pemerintah daerah setempat. 

2. Adanya sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan stakeholder di 

lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN dan lintas sector terkait lainnya. 

3. Adanya kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dengan 

anggaran bersumber dari APBN. 

4. Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dapat menganggarkan kegiatan terkait kesiapsiagaan 

penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di pintu masuk negara. 

5. Adanya koordinasi dan integrasi dengan pemangku kebijakan di pusat baik 

dengan mengadakan rapat koordinasi dan/ atau pertemuan dengan 

anggaran Subdit maupun menghadiri pertemuan yang diadakan oleh 

Kementerian/ Lembaga. 

 

 

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

1) Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional atau International 

Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan paket aksi 

keamanan kesehatan global. 

2) Pendampingan teknis penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk 

negara, wilayah dan nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait. 

3) Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap faktor 

risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan stakeholder di 

lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN dan lintas sektor terkait. 

4) Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi untuk membahas 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dengan 

melibatkan KKP dan mengundang lintas sektor terkait, seperti: Kementerian 

Perhubungan, BNPP, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. 

5)   Melakukan reviu terhadap dokumen rencana kontinjensi yang telah disusun 

dan terlibat secara aktif dalam proses table top exercise (TTX) dan simulasi. 

 

 

f. Kendala/masalah yang dihadapi 

Beberapa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menganggarkan 

penyusunan/reviu dokumen rencana kontinjensi mengalami efisiensi anggaran 

sehingga tidak dapat dilakukan. 

 

 

g. Pemecahan Masalah  

- Mengintensifkan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan 

kesiapsiagaan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 

kepada stakeholder di lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN serta 

lintas sektor terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen dalam 

melaksanakan program yang disepakati, serta menjadikan penyusunan/ 

reviu rencana kontinjensi sebagai salah satu prioritas kegiatan. 
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- Komunikasi dan koordinasi aktif dengan otoritas terkait untuk mendapatkan 

dukungan penyelenggaraan kegiatan di pintu masuk negara, Salah satunya 

adalah dengan BNPP sebagai koordinator program di PLBDN yang siap 

memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka memenuhi Instruksi 

Presiden terkait Pos Lintas Batas Negara Terpadu. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

1. Realisasi Anggaran  

Pagu awal anggaran Ditjen P2P Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 

3.140.486.832.000 dan pada akhir Tahun Anggaran menjadi Rp. 3.102.298.677.000 

dengan pagu tertinggi berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2.329.955.105.000, 

Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 665.962.636.000 dan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sebesar Rp. 106.380.936.000. Secara lengkap terlihat dalam grafik dibawah 

ini: 

Grafik 3.20 

Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana 

 

 
Realisasi anggaran Ditjen P2P tahun 2017 sebesar 91,71%, dari pagu total sebesar 

Rp. 3.102.298.677.000, telah direalisasikan sebesar Rp. 2.845.108.076.315 dengan 

realisasi tertinggi pada Kantor Pusat sebesar 92,15%, dilanjutkan KKP sebesar 

91,65%, BBTKLPP sebesar 90,75% dan realisasi paling rendah pada dana 

dekonsentrasi yakni sebesar 88,98%. Secara lengkap pada tabel berikut ini: 

         Tabel 3.9 

         Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan dan Jenis Belanja 
         Tahun 2017 (per 15 Januari 2018) 

 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Total Realisasi Total %

1 Kantor Pusat 80.481.167.000    63.792.786.700    79,26 1.768.922.294.000  1.643.541.732.555  92,91 37.364.856.000    31.299.330.651    83,77 1.886.768.317.000  1.738.633.849.906  92,15

2 Kantor Daerah 415.622.479.000  377.331.242.544  90,79 336.377.373.000      316.622.107.124      94,13 262.715.540.000  233.838.757.679  89,01 1.014.715.392.000  927.792.107.347      91,43

1). KKP 330.760.304.000  301.641.812.286  91,20 263.742.323.000      248.587.523.656      94,25 173.724.443.000  153.881.109.667  88,58 768.227.070.000      704.110.445.609      91,65

2). B/BTKL-PP 84.862.175.000    75.689.430.258    89,19 72.635.050.000        68.034.583.468        93,67 88.991.097.000    79.957.648.012    89,85 246.488.322.000      223.681.661.738      90,75

3 Dekonsentrasi -                                 -                                 -           200.814.968.000      178.682.119.062      88,98 -                                 -                                 -           200.814.968.000      178.682.119.062      88,98

496.103.646.000  441.124.029.244  88,92 2.306.114.635.000  2.138.845.958.741  92,75 300.080.396.000  265.138.088.330  88,36 3.102.298.677.000  2.845.108.076.315  91,71

Belanja Modal Total

Jumlah

No Kewenangan
Belanja Pegawai Belanja Barang
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Adapun realisasi kantor Pusat tertinggi pada Direktorat P2PMKJN sebesar 98,68%, 

P2PML 97,33%, SKK 94,96%, P2PTM 93,23%, Setditjen P2P 84,25% dan terendah 

pada Direktorat P2PTVZ sebesar 69,43%. Secara lengkap terlihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.10 

Realisasi Anggaran Kantor Pusat Tahun 2017 (per 15 Januari 2018) 
 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Total Realisasi Total %

1 DIREKTORAT P2MKJN -                               -                               -           38.607.210.000        38.096.728.624        98,68 113.000.000        112.365.000        99,44 38.720.210.000        38.209.093.624        98,68

2 DIREKTORAT P2PML -                               -                               -           865.622.860.000      842.545.852.354      97,33 1.682.117.000    1.639.033.250    97,44 867.304.977.000      844.184.885.604      97,33

3 DIREKTORAT SKK -                               -                               -           454.655.682.000      431.806.146.116      94,97 6.294.791.000    5.922.015.060    94,08 460.950.473.000      437.728.161.176      94,96

4 DIREKTORAT P2PTM -                               -                               -           109.069.162.000      100.905.541.739      92,52 13.881.817.000  13.726.122.268  98,88 122.950.979.000      114.631.664.007      93,23

5 SEKRETARIAT DITJEN P2P 80.481.167.000  63.792.786.700  79,26 103.730.701.000      91.693.900.233        88,40 7.127.644.000    5.710.991.733    80,12 191.339.512.000      161.197.678.666      84,25

6 DIREKTORAT P2PTVZ -                               -                               -           197.236.679.000      138.493.563.489      70,22 8.265.487.000    4.188.803.340    50,68 205.502.166.000      142.682.366.829      69,43

80.481.167.000  63.792.786.700  79,26 1.768.922.294.000  1.643.541.732.555  92,91 37.364.856.000  31.299.330.651  83,77 1.886.768.317.000  1.738.633.849.906  92,15

Belanja Modal Total

Jumlah

No Satker
Belanja Pegawai Belanja Barang

 

 
Sampai dengan 15 Januari 2018, realisasi anggaran < 90% berada pada Setditjen 

P2P dan Direktorat P2PTVZ. Realisasi masih rendah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor sebagai berikut: 

 

1. Pada Satker Setditjen P2P, realisasi rendah karena output layanan perkantoran 

komponen 001. Gaji dan Tunjangan, telah dianggarkan adanya kenaikan 

tunjangan kinerja pada tahun 2017 tetapi tidak dapat direalisasikan karena 

tunjangan kinerja tidak naik. 

 

2. Pada Satker Direktorat P2PTVZ, realisasi rendah karena belum adanya 

pengesahan SP2HL hibah luar negeri. 

 

 

Selain realisasi pada satker, diperoleh juga realisasi anggaran per indikator kinerja 

yang menjadi target dalam RAP Ditjen P2P, data ini diperoleh dari hasil pemantauan 

e monev DJA tahun 2017 dan merupakan kumulasi antara realisasi pada kantor 

pusat dan kantor daerah UPT dan dekonsentrasi. Pada tabel berikut ini digambarkan 

bahwa realisasi anggaran tertinggi ada pada indikator prevalesni TB per 100.000 

penduduk dengan realisasi anggaran sebesar 99,1% dan realisasi terendah pada 

indikator jumlah provinsi dengan eliminasi kusta yakni sebesar 85,4%. 
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Secara lengkap realisasi anggaran per indikator dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Tabel 3.11 

Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 

Tahun 2017 

 

Indikator Pagu Realisasi % 

Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80 persen imunisasi dasar 
lengkap pada bayi 

351.806.472.000   341.452.943.783  97,1% 

Jumlah kab/kota dengan eliminasi 
malaria 

 113.977.748.000   106.218.556.481  93,2% 

Jumlah kab/kota endemis filariasis 
berhasil menurunkan angka 
mikrofilaria <1 persen  

    61.591.483.000      56.664.274.976  92,0% 

Jumlah  provinsi dengan eliminasi 
kusta  

    56.833.290.000      48.535.061.231  85,4% 

Prevalensi TB per 100.000 penduduk  245.097.109.000   242.854.714.069  99,1% 

Prevalensi HIV (persen)  278.246.495.000   273.514.979.786  98,3% 

Prevalensi merokok pada penduduk 
usia ≤ 18 tahun 
 

    19.892.813.000      19.695.275.520  99,0% 

Persentase respon sinyal SKD dan 
KLB, bencana dan kondisi matra di 
wilayah layanan BTKL sebesar 90% 
 

      4.630.025.000        4.022.087.131  86,9% 

Persentase kab/kota yang 
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah sebesar 100% 
 

    47.200.113.000      43.461.096.542  92,1% 

Persentase pelabuhan/ 
bandara/PLBD yang melaksanakan 
kebijakan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah sebesar 100% 
 

    92.493.215.000      85.202.638.413  92,1% 
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2. Efisiensi Sumber Daya 

Efisiensi sumber daya dihitung dari capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran. 

Pada tabel dibawah ini telah digambarkan bahwa: 

a. Pada indikator kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap 

pada bayi capaian kinerja sebesar 100,50% telah dicapai dengan anggaran 

97,06% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 3.44% 

b. Pada indikator kab/kota dengan eliminasi malaria, capaian 100,40% telah dicapai 

dengan menggunakan anggaran sebesar 93,19% sehingga kegiatan tersebut telah 

efisien dengan efisiensi sebesar 7,21% 

c. Pada indikator kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria 

<1 persen dengan capaian 140% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran 

sebesar 92% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 

48% 

d. Pada indikator provinsi dengan elimasi kusta, capaian kinerja 100% berhasil 

dicapai dengan anggaran 85,40% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan 

efisiensi sebesar 14,6% 

e. Pada indikator prevalensi TB per 100.000 penduduk, capaian kinerja sebesar 

103,10% telah berhasil dicapai dengan anggaran sebesar 99,09% sehingga 

kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 4,01% 

f.   Pada indikator prevalensi HIV, capaian kinerja sebesar 134% telah berhasil 

dicapai dengan anggaran 98,3% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan 

efisiensi sebesar 35,70% 

g. Pada prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun, capaian kinerja hanya 

sebesar 50,80% tetapi telah menghabiskan anggaran sebesar 99,01%, sehingga 

kegiatan tersebut tidak efisien. 

h. Pada indikator kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 

sebesar 100%, capaian kinerja sebesar 103,10% dengan menggunakan  

anggaran sebesar 92,08% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan 

efisiensi sebesar 11,02% 

i.   Pada indikator respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah 

layanan BTKL sebesar 90%, capaian kinerja sebesar 137% dengan menggunakan 

anggaran sebesar 86,87% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan 

efisiensi sebesar 50,13% 

j.   Pada indikator pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan 

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

berpotensi wabah sebesar 100%, capaian kinerja sebesar 101,3% dengan 

menggunakan anggaran sebesar 92,12% sehingga kegiatan tersebut telah efisien 

dengan efisiensi sebesar 9,18% 
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Tabel 3.12 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

Indikator Kinerja Capaian 
Kinerja 

Realisasi 
Anggaran 

Efisiensi 

1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 
80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 

100,50% 97,06% 3,44% 

2. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria 100,40% 93,19% 7,21% 

3. Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil 
menurunkan angka mikrofilaria <1 persen  

140,00% 92,00% 48,00% 

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta  100,00% 85,40% 14,60% 

5. Prevalensi TB per 100.000 penduduk 103,10% 99,09% 4,01% 

6. Prevalensi HIV (persen) 134% 98,30% 35,70% 

7. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 
18 tahun 

50,80% 99,01% -48,21% 

8. Persentase kab/kota yang mempunyai 
kebijakan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 
100% 

103,10% 92,08% 11,02% 

9. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, 
bencana dan kondisi matra di wilayah 
layanan BTKL sebesar 90% 

137,00% 86,87% 50,13% 

10. Pesentase pelabuhan/bandara/PLBD yang 
melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang berpotensi 
wabah sebesar 100% 

101,30% 92,12% 9,18% 

 

Dari 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RAP Ditjen P2P, sebanyak 9 

indikator (90%) telah berjalan dengan efisien sedangkan 1 indikator lainnya berjalan 

tidak efisien yakni prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun. 

 

Upaya-upaya yang dilakukan agar kegiatan berjalan lebih efisien diantaranya melalui 

kegiatan terintegrasi secara terpadu. Seperti pada kegiatan malaria, subdit malaria 

memberikan muatan malaria pada acara subdit lain, seperti pada acara Hari 

Pengendalian Nyamuk yang dilaksanakan oleh Subdit Vektor dan Belkaga yang 

dilaksanakan oleh Subdit Filariasis. Pada acara peringatan hari nyamuk juga 

diumumkan pemenang lomba penulisan best practice malaria. Selain itu subdit 

malaria juga membuka kemungkinan integrasi dengan program lain seperti pada 

tahun 2017 APLMA bekerjasama dengan GF ATM Komponen Malaria memberikan 

dana advokasi di 4 wilayah endemis tinggi malaria, 2 diantaranya dilaksanakan 

integrasi yaitu integrasi dengan subdit imunisasi di NTT dan integrasi dengan subdit 

HIV di Papua Barat. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

1. Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah 

berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, 

dari 11 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tahun 2017, sebanyak 10 indikator telah mencapai target yang 

ditetapkan, sedangkan 1 indikator tidak mencapai target dengan pencapaian 

hanya 50,8%. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran tahun 2016 diketahui 

bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

sebesar 91,71%, telah direalisasikan sebesar Rp. 2.845.108.076.315 dengan 

realisasi tertinggi pada Kantor Pusat sebesar 92,15%, dilanjutkan KKP sebesar 

91,65%, BBTKLPP sebesar 90,75% dan realisasi paling rendah pada dana 

dekonsentrasi yakni sebesar 88,98%.  

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 10 indikator yang dapat 

diukur capaian kinerja dan realisasi anggarannya, terdapat 9 indikator telah 

berjalan dengan efisien sementara 1 indikator lainnya tidak berjalan efisien yakni 

indikator prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun. 

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, 

maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara 

nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama 

antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, 

setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah 

perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk 

pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan 

kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk 

komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara. 

 

B. TINDAK LANJUT 

1. Pada revisi Renstra Kementerian Kesehatan dan revisi RAP Ditjen P2P, telah 

dilakukan penyesuaian terhadap indikator prevalensi merokok dimana indikator 

tersebut telah disesuaikan menjadi indikator Persentase Kab/Kota yang 

melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% 

2. Akan dilakukan review terhadap capaian target jangka menengah Rencana Aksi 

Program Tahun 2015-2019 dalam rangka memastikan semua indikator dapat 

dicapai pada akhir tahun 2019. 
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3. Kementerian Kesehatan perlu mengembangkan suatu instrumen berbasis 

teknologi untuk memantau realisasi anggaran setiap sasaran indikator. 

4. Perjanjian Kinerja tahun 2018 akan menggunakan indikator yang ditetapkan pada 

revisi RAP Ditjen P2P dengan mengacu pada revisi Renstra Kementerian 

Kesehatan. 

 

Direktorat Jenderal P2P selalu berupaya untuk memberikan alternatif solusi terhadap 

seluruh masalah penyakit  guna mencegah, mengendalikan berbagai penyakit menular 

dan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik yang 

bersifat endemis, potensial menimbulkan wabah, maupun antisipasi terhadap munculnya 

penyakit baru. Dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RAP, Ditjen 

P2P melakukan berbagai upaya antara lain:  

1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas teknis.  

2. Melakukan advokasi kepada pemimpin daerah serta Lintas Sektor/Lintas Program 

yang dapat mendukung pencapaian kinerja. 

3. Advokasi, sosialisasi dan penyampaian informasi kepada tokoh dan kelompok 

masyarakat melalui berbagai media bekerjasama dengan lintas program dalam 

Kementerian Kesehatan maupun lintas sektor dan berbagai organisasi 

masyarakat. 

4. Mendorong Kab/Kota sasaran untuk menyelesaikan kendala dan hambatan terkait 

pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan 

perencanaan baik melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi maupun dana 

pusat. 

5. Pemenuhan logistik pendukung untuk pelaksanaan program. 

6. Melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyusun perencanaan kegiatan dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.  

 

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.  

 


