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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah(LAKIP)
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntablitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Kesehatan, maka puji syukur Allah SVVT bahwa Direktorat Surveilans, dan
Kekarantinaan Kesehatan telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2016.

Laporan Kinerja yang berisi pelaporan kinerja Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan
Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk
dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan
surveilans, karantina,penyakit infeksi emerging dan imunisasiu pada tahun ke depan.
Semoga dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja program.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu keberhasilan
pelaksanaan kegiatan Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan tahun 2016, serta
semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja ini. Kritik dan saran
membangun sangat kami harapkan demi lebih meningkatkan kinerja Direktorat Surveilans
dan Kekarantinaan Kesehatan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans, dan Karantina Kesehatan Tahun 2016 ini
merupakan pertanggungjawaban Direktur Surveilans dan Karantina dan Kesehatan
kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini
mengacu pada Permenkes Nomor 2416/Menkes/Per/X11/2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, terutama dalam hal menurunkan angka kesakitan akibat penyakit
menular dan diharapkan akan mampu mewujudkan target indikator pada tahun 2016,
yaitu:1.Sebanyak 80% kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada
bayi.2.Sebanyak 91,5% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap;
3.Sebanyak 40% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan 4.Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
(70`)/0);5.Penemuan kasus discarded campak ?2 per 100.000 penduduk;6.Penemuan
kasus AFP non Polio

per 100.000 penduduk usia < 15 tahun; 7.Persentase alat

angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100% 8.Sebanyak (46%)
Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah;9.Persentase respon
sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di wilayah layanan B/BTKLPP
sebesar 60%;
Dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
tahun 2016 untuk mencapai target indikator nasional adalahTotal keseluruhan
anggaran sebesar Rp 725.590.621.000,-Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
546.025.255.255,- (75,25%).
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BAB I
PENDAHULUAN
A.
VISI DAN MISI
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dimaksud agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJK) 2005-2025 dalam
tahap ke-3 (2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya
berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti: meningkatknya
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,
terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan
antar individu, kelompok masyarakat, dan daerah.
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", Untuk mewujudkan visi ini adalah
melalui 7 misi pembangunan yaitu :
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya
maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berdasarkan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati dini
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime 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
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.
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3. Membanguna Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor
strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.
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 pemerataan pelayanan kesehatan, Sasaran yang akan dicapai dalam
program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019
(RPJMN 2015-2019) adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
didukung melalui strategis pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 36
tahun 2009 disebutkan bahwa diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu,
menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk kegiatan dengan strategi
pendekatan pelayanan kesehatan promotive, preventif,kuratif
,
dan rehabilitatif.
Dengan telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 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. Dengan adanya
SOTK baru maka diadakan revisi terhadap Rencana Aksi Program P2P sehingga
belum dilanjutkan dengan revisi terhadap Rencana Aksi Kegiatan Surveilans dan
Karantina Kesehatan sehingga sasaran untuk direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan menggunakan Rencana Aksi Program PP dan PL dengan menghilangkan
Persentase kabupaten/kota yang mempunyai daerah penyelaman yang melaksanakan
upaya kesehatan matra dikarenakan dalam SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja
Kementerian Kesehatan kegiatan tersebut tidak ada..

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah struktur Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(selanjutnya disebut Ditjen P2P). Seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian
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Kesehatan bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang
lingkup tugas yang meliputi surveilans, karantina kesehatan, PIE dan imunisasi.
Untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dani pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal tersebut seperti yang sudah
diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Juga
telah

diamanahkan

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

nomor

2416/Menkes/Per/X11/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan.
Hal itu pula yang dilakukan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan yaitu
menyusun Laporan Kinerja tahun 2016 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban
secara tertulis kepada Direktur Jenderal P2P seperti yang diamanahkan dalam
Pernyataan Penetapan Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2016
untuk mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.

B.

LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dimaksud agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJK) 2005-2025 dalam
tahap ke-3 (2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya
berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti: meningkatknya
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,
terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan
antar individu, kelompok masyarakat, dan daerah.
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah struktur Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(selanjutnya disebut Ditjen P2P). Seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian
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Kesehatan bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang
lingkup tugas yang meliputi surveilans, karantina kesehatan, Penyakit Infeksi dan
Emerging (PIE) dan imunisasi.
Untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk
akuntabilitas dani pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal tersebut seperti yang sudah
diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Juga
telah

diamanahkan

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

nomor

2416/Menkes/Per/X11 /2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan.
Hal itu pula yang dilakukan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan yaitu
menyusun Laporan Kinerja tahun 2016 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban
secara tertulis kepada Direktur Jenderal P2P seperti yang diamanahkan dalam
Pernyataan Penetapan Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun
2016 untuk mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dit. Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis
yang memuat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang
harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan , Dit.
Jen. P2P, Kementerian Kesehatan RI
Tujuan dani penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:
1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai.

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
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D.

DASAR HUKUM

1

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

3.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata kerja Kementerian Kesehatan.

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/X11/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan.

E.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 pada pasal 284 Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
dibidang surveilans dan karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
3. Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang
surveilans, penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans,
penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
5. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
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Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas :
1. Subdirektorat Surveilans mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur
dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bidang surveilans.
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 287 Surveilans
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan
respon kejadian luar biasa dan wabah;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan
respon kejadian luar biasa dan wabah;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang
kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini
dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini dan
respon kejadian luar biasa dan wabah;
Subdit Surveilans terdiri atas 2(dua) seksi :
a. Seksi Kewaspadaan Dini yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta
pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini.
b. Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah
2. Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyakit infeksi emerging.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 291 Subdit Penyakit Infeksi
Emerging menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging;
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c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria
dibidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
Subdit Penyakit Infeksi Emerging terdiri atas 2 (dua) seksi :
c. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging

yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Deteksi Penyakit Infeksi Emerging .
d. Seksi Intervensi

Penyakit Infeksi Emerging

yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang Intervensi Penyakit Infeksi Emerging.
3. Subdirektorat Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 295 Subdit Karantina
Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos
lintas batas darat negara.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos
lintas batas darat negara.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan
karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang karantina
kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan
wilayah dan pos lintas batas darat negara.
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e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos
lintas batas darat negara.
Subdit Karantina Kesehatan terdiri atas 2 (dua) seksi :
a. Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara

yang

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan
Pelabuhan dan Bandar Udara
b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan
Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara.
4 Subdirektorat lmunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 299 Subdit lmunisasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan dan khusus
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan dan khusus.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus.
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang imunisasi
dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan dan khusus.
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Subdit Imunisasi terdiri atas 2(dua) seksi :
a. Seksi Imunisasi dasar

yang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Imunisasi
Dasar.
b. Seksi Imunisasi lanjutan dan khusus yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang Imunisasi lanjutan dan khusus.

F. STRUKTUR ORGANISASI DIT. SURVEILANS DAN KARANTINA
KESEHATAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dit. Surveilans dan Karantina
Kesehatan memiliki struktural sebagai berikut:

DIREKTORAT SURVEILANS, DAN
KARANTINA KESEHATAN

TATA

SUB
DIREKTORAT
SURVEILANS

SUB
DIREKTORAT
IMUNISASI

SUB
DIREKTO RAT
KARANTINA
KESEHATAN

JABATAN FUNGSIONAL
(EPIDEMIOLOG, SANITARIAN,
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SUB
DIREKTORAT
PENYAKIT
INFEKSI
EMERGING

Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tahun 2016
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SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2016 ini
menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat selama Tahun 2016. Capaian kinerja
tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistimatika penyajian
Laporan Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
a.

Bab I : Pendahuluan
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi organisasi.

b.

Bab II : Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Lapkin 2016_Oft. Surveilans dan Karantina Kesehatan

10

C.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja
c.1. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran
strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja sbb:
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun mi.
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
c.2. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV: Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
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BAB II
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

A.

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan kinerja yang direncanakan sebagai penjabaran dani
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Perencanaan kinerja menggambarkan kebijakan, strategi, sasaran strategis dan target
indikator program/kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun ini maupun tahun lalu.
1.

Rencana Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

Berdasarkan dokumen lima tahunan Rencana Aksi Program (selanjutnya disebut RAP)
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Tahun 2015-2019, yang
merupakan rencana Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan adalah pencapaian
target 8 indikator program/kinerja. (label 2.1)
Tabel 2.1
9 lndikator Program/Kinerja Dit. SKK Tahun 2015- 2019
Indikator Kinerja

No
1

2

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap
pada bayi

3

Persentase Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
Lanjutan

4

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

5
Penemuan kasus 'discarded campak' 22 per 100.000 penduduk

6

Penemuan kasus AFP non Polio 22 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun
Penemuan kasus 'discarded campak' 22 per 100.000 penduduk

7

Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di wilayah
layanan B/BTKLPP

8

Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulanagan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

9

Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
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Target
2015

2016

2017

2018

2019

91

91.5

92

92.5

93

75

80

85

90

95

35

40

45

55

70

65

70

75

80

90

22

22

22

22

22

/100.

/100.0

/100.0

/100.0

/100.0

000

00

00

00

00

22

22

22

22

22

/100.

/100.0

/100.0

/100.0

/100.0

000

00

00

00

00

50

60

70

80

90

29

46

64

82

100

80

85

90

95

100
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2.

Rencana Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun
2016

Rencana Kegiatan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk tahun 2016,
seperti telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen Pengendalian dan
Pencegan Penyakit Tahun 2015-2019 serta dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahun
2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
adalah pencapaian target 9 indikator program/kinerja Surveilans, Karantina Kesehatan.
(Tabel 2.2)
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun 2016
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pembinaan di
bidang
surveilans,
imunisasi,
karantina
kesehatan

Indikator Kinerja
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Target
2016
ao
91.5

Persentase Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

40

Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon

70

Penemuan kasus 'discarded campak'

Penemuan kasus AFP non Polio

per 100.000 penduduk

per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

Persentase alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%
Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulanagan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra diwilayah layanan B/BTKLPP
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/100.000

/100.000
85
46

60%
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Berdasarkan rencana kinerja tersebut, ditentukan kebijakan dan strategi dalam
program pembinaan surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan
Kebijakan yang diterapkan Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan adalah:
1.

Menyusun NSPK;

2.

Memperkuat jejaring kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan di lapangan dan
monitoring evaluasi untuk mendukung akselerasi pencapaian imunisasi,
Surveilans, Karantina dan Kesehatan dan Penyakit Infeksi Emerging ;

3.

Peningkatan kapasitas inti diarahkan pada kemampuan deteksi dan respon KLB/
PHEIC dalam rangka pelaksanaan penuh IHR 2005 pada tahun 2014;

4.

Mengoptimalkan peran daerah dalam implementasi otonomi untuk mendukung
program surveilans, imunisasi, karantina kesehatan pelabuhan, dan Penyakit
Infeksi Emerging;

Strategi yang dilaksanakan oleh Dit.Surkarkes dalam pencapaian target indikator
program/kinerja adalah:
1.

Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal;

2.

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi;

3.

Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program;

4.

Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia;

5.

Jejaring kerja;

6.

Memperkuat logistik dan distribusi manajemen;

7.

Surveilans dan aplikasi teknologi informasi;

8.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis;

9.

Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.

Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, terutama dalam hal menurunkan angka kesakitan akibat penyakit
menular dan diharapkan akan mampu mewujudkan target indikator pada tahun 2016,
yaitu:
1.

Sebanyak 80% kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada
bayi

2.

Sebanyak 91,5% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap;

3.

Sebanyak 40% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HBHib lanjutan
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4.

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
(70%);

5.

Penemuan kasus discarded campak .?2 per 100.000 penduduk;

6.

Penemuan kasus AFP non Polio ?..2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

7.

Sebanyak (46%) Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah;

8.

Persentase Alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar (85%)

9.

Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra diwilayah
layanan B/BTKLPP sebesar 60%

B.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dani pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan
demikian secara substansi, perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah
atau kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas tahun ini, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
diharapkan tervvujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. (Dokumen terlampir).
Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah:
1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan
target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan
oleh Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam kurun waktu Januari s/d
Desember 2016. (Tabel 3.1).
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihakpihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra,
Rencana Aksi Program (RAP) dan Penetapan Kinerja. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti
dalam perencanaan kegiatan di tahun mendatang agar kegiatan yang direncanakan
dapat dilaksanakan dengan hasil capaian yang sesuai dengan target yang ditetapkan.
Tabel 3.1
9 lndikator Program/Kinerja Dit. SKK Tahun 2015- 2019
No
1

2015
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen
imunisasi dasar lengkap pada bayi

2

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap

3

Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan
imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan

4

Target

Indikator Kinerja
2016

2017

2018

2019

85

90

95

75

80

91

91.5

92

92.5

93

35

40

45

55

70

65

70

75

80

90

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal
kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB di Kabupaten/Kota

5

Penemuan kasus 'discarded campak' 22 per 100.000
penduduk

6

Penemuan kasus AFP non Polio 22 per 100.000 penduduk
usia < 15 tahun

7

Persentase alat angkut sesuai standar kekarantinaan
kesehatan sebesar 100%

8

22 /100.000

22

22

22

.22

/100.000

/100.000

/100.000

/100.000

22

22

22

22

/100.000

/100.000

/100.000

/100.000

85

90

29

46

64

82

100

50

60

70

80

90

22 /100.000
so

100

95

Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam
penanggulanagan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah

9

Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi
Matra diwilayah Layana B/BTKLPP
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Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tahun 2015 s/d 2016

Indikator Kinerja

Target 2015

Capaian

Kinerja

2015

2015

75

66

88

91

77

35

Target

Capaian 2016

Kinerja2016

80

80,7

100,9

85,4

91.5

91,6

100,1

37,1

106

40

58,5

146,3

51,4

79.1

60,12

85.8

0.49

24.5

1,96

98

98.9

116.8

47.17

102

320/336

95

2016

Persentase kabupaten/kota yang
mencapai 80 persen imunisasi dasar
lengkap pada bayi
Persentase anak usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 12-24 bulan yang
mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan
Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini
yang direspon
Penemuan kasus 'discarded campak' 22
per 100.000 penduduk
Penemuan kasus AFP non Polio 22 per
100.000 penduduk usia <15 tahun
Persentase alat angkut sesuai standar
kekarantinaan kesehatan sebesar 100%

65

22 /100.000

70
0.35

17,5

1, 95

97,5

22 /100.000

80

22
/100.000
22
/100.000

79.5

99

27.35

93,5

154

200

85

Persentase kab/Kota yang mempunyai
kesiapsiagaan dalam penanggulanagan
kedaruratan kesehatan masyarakat

29

46

yang berpotensi wabah
Persentase respon sinyal SKD dan KLB,
Bencana dan Kondisi Matra diwilayah

50

60%

layanan B/BTKLPP

Pada tabel 3.2 di bawah ini adalah hasil pengukuran kinerja dani setiap indikator
program/kinerja berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi
kinerja mulai tahun 2015 s/d 2019, yaitu:
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label 3.3
Target dan Realisasi Indikator Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tahun 2015 s/d 2019

N
o.

2015

2016

Indikator Kinerja

2017

2018

2019
%
Knj
a

% Knja
T

C

T

C

% Knja

T

C

Knja

T

75

66

88

80

80,7

100,9

85

90

95

91

77

85,4

91,5

91,6

100,1

92

92,5

93

35

37,1

106

40

58,5

146,3

45

50

70

51,4

79.1

60,1

84.7
75

80

90

22

22

/100.00

/100.

/100.

0

000

000

22

22

/100.00

/100.

/100.

0

000

000

64

82

100

90

95

100

70

80

90

Persentase

C

Knja

T

C

kabupaten/kota yang
1

mencapai 80 persen
imunisasi dasar lengkap
pada bayi
Persentase bayi usia 0-

2

11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
Persentase anak usia

3

12-24 bulan yang
mendapatkan imunisasi
DPT-HB-I-lib lanjutan
Persentase sinyal

4

kewaspadaan dini yang

65

70

direspon
Penemuan kasus
5

'discarded campak' 22
per 100.000 penduduk

0.35
/100.000

Penemuan kasus NP
6

non Polio 22 per
100.000 penduduk usia

17,5

22

1,95

97,5

_22
/100.000

< 15 tahun

.22

.22

0.4.8

1,85

24

86

2.2
/10
0.0
00
22
/10
0.0
00

Persentase kab/Kota
27.35

yang mempunyai

93,5

47.17

102

kesiapsiagaan dalam
7

penanggulanagan

29

46

kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
Persentase alat angkut
8

sesuai dengan standar
kekarantinaan

80

86,6

108,2

154

200

85

kesehatan sebesar 100%

98.9

116.8

Persentase respon
sinyal SKD dan KLB,
9

Bencana dan Kondisi
Matra di wialyah

SO

320/33
60%

6

layanan BBTKLPP
sebesar 90%
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B.

ANALIS1S PENCAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2016 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan telah melakukan
kegiatan-kegiatan untuk pencapaian target program/kinerja. Berikut ini adalah hasil
pengukuran kinerja termasuk upaya-upaya yang dilakukan, keberhasilan,
permasalahan, dan strategi menghadapi kendala.
B.1 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
a. Penjelasan Indikator
Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang telah terbukti paling cost
effective. Bayi merupakan kelompok berisiko tinggi tertular penyakit. Sebelum
berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar secara
lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan lmunisasi (PD3I).

b.

Definisi Operasional
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
meliputi: 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis BOG, 4 dosis Polio, 3 dosis
DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.

c.

Cara Perhitungan
Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah
pada kurun waktu tertentu

100%
jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada
kurun waktu yang sama

Rumus:
ZBayi IDL
'D/0 Bayi IDL =

X 100%
ZBayi

Keterangan:
% Bayi IDL

: Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum
berusia satu tahun dalam kurun waktu tertentu

Bayi IDL

: Jumlah bayi disuatu wilayah yang mendapat imunisasi dasar
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lengkap sebelum berusia satu tahun dalam kurun waktu
tertentu
Bayi

: Jumlah keseluruhan bayi yang berusia kurang dani satu tahun
di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu

d.

Grafik 3.1
Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap pada tahun 2015-2016
Capaian Indikator
91

91.5
85.8

91.6
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50 -4
40 -1
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Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap pada tahun 2016 melampaui target yang diharapkan. Dani target
sebesar 91,5% telah dicapai hasil sebesar 91,6 %, sehingga persentase
pencapaian kinerjanya sebesar 100,1%. Capaian ini meningkat secara
signifikan dani capaian tahun 2015 yang hanya sebesar 85,8%.
e. Analisis Penyebab Keberhasilan :
Keberhasilan dalam upaya pencapaian indikator merupakan hasil dani upayaupaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator bayi usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, antara lain:
1. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan lmunisasi
Pertemuan yang mengundang kepala bidang atau kepala seksi yang
membawahi program imunisasi, serta KOMDA KIPI dani 34 Provinsi di
Indonesia untuk melakukan evaluasi (analisa situasi) dan perencanaan
pro2gram imunisasi satu tahun mendatang.
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2. Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder

(Technical Working

Group/TVVG)
Pertemuan Technical Working Group (TWG) merupakan pertemuan rutin
yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi serta
mendapatkan masukan dan dukungan dani lintas program/lintas sektor
terkait serta mitra (WHO, Unicef, di]) untuk kemajuan Program Imunisasi.
Pada kegiatan ini juga dibahas masalah-masalah yang dihadapi Program
Imunisasi dan alternatif pemecahannya secara bersama-sama.
3. Pertemuan Koordinasi dengan Tim Ahli (Technical Advisory Group/TAG)
untuk kajian teknis
Perkembangan zaman berimplikasi pada kemajuan teknologi dan semakin
luasnya ilmu pengetahuan tentang penyakit sehingga vaksin baru terus
bermunculan, seperti IPV, vaksin HPV, vaksin JE, vaksin Rotavirus dan lain
sebagainya. Selain itu, munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I), seperti Difteri, Campak, Polio perlu ditindaklanjuti
sesuai penatalaksanaan penyakit PD3I tersebut. Oleh karena itu,
pertemuan koordinasi dengan tim ahli ini diperlukan sebagai wadah
konsultasi dan sharing pengetahuan untuk memperoleh masukan, saran,
ilmu pengetahuan baru, penatalaksanaan kasus dan rekomendasi terkait
PD3I dalam menyusun kajian teknis. Pertemuan TAG diikuti oleh jajaran
Kemenkes, Dinas Kesehatan, anggota TAG, Ahli/Pakar keilman P03I,
Komnas dan Komda PP KIPI, BPOM, WHO, serta UNICEF.
4. Pekan Imunisasi Dunia (PID)
Pelaksanaan PID terdiri dani kegiatan seminar tentang penguatan imunisasi
rutin dengan narasumber dani Menteri Kesehatan, para pakar imunisasi dan
tokoh masyarakat. Peserta diikuti oleh lintas sektor atau lintas program,
organisasi profesi bidan, perawat, dokter dan mahasiswa kesehatan dani
berbagai universitas. Pelaksanaan dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota
terpilih.
5. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Wasor Provinsi dan Kabupaten
Pertemuan ini dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja
wasor provinsi dan wasor kabupatenikota yang telah ditentukan dan dilatih
sebelumnya. Pada pertemuan ini juga disusun RTL setiap wasor untuk
dapat mencapai target imunisasi di wilayah kerjanya.
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f. Masalah yang dihadapi
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator persentase bayi 0-11
bulan tahun 2016 yang mendapat imunisasi dasar lengkap masih menghadapi
masalah/kendala, antara lain:
1. Masih kurangnya komitmen dani Pemerintah Daerah, terutama dalam
penyediaan anggaran operasional imunisasi di lapangan.
2. Rendahnya kompetensi petugas imunisasi akibat :
a. Mutasi petugas terlatih;
b. Petugas tidak sesuai dengan lafar belakang pendidikan;
3. Keterbatasan sarana cold chain yang sesuai standar (terutama lemari es
dan vaksin carrier) untuk tingkat puskesmas.
4. Kondisi geografis, menyebabkan disparitas cakupan antar wilayah yang
mengakibatkan adanya daerah kantong imunisasi yang berpotensi KLB.
5. Penolakan imunisasi oleh kelompok masyarakat tertentu, terkait:
a. Hambatan budaya, dimana terdapat mitos-mitos tertentu mengenai
bayi yang baru lahir;
b. Kehalalan vaksin
c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama terkait dengan efek
simpang imunisasi
6. Kurang optimalnya peran lintas sektor dan lintas program terkait (KIA, Gizi,
kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi profesi
g. Strategi Pemecahan Masalah
Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016,
beberapa strategi diupayakan dilakukan sebagai tindak lanjut dani
permasalahan yang ada, yaitu:
Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam peningkatan komitmen
terhadap pelaksanaan imunisasi:
a.

Penyediaan tenaga terlatih

b.

Penyediaan anggaran operasional

c.

Penyediaan anggaran pemeliharannya cold chain

Penguatan pemanfaatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
imunisasi
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Peningkatan kerjasama lintas program, lintas sektor terkait, organisasi
profesi dll
•

Pendampingan daerah dalam pelaksanaan rutin.

•

Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan

•

Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustainable Outreach Services
(SOS) untuk daerah dengan geografi sulit
Pelaksanaan imunisasi untuk meningkatkan imunisasi dasar lengkap
(sweeping, DOFU, Backlog fighting)

•

Penyediaan dan penyebarluasan KIE.
Koordinasi dengan lintas program/lintas sektor, profesi, LSM dan
lembaga kemasyarakaan lainnya dalam penanganan kampanye negatif.
Peningkatan integrasi dengan LS/LP termasuk swasta dalam
menjangkau pelayanan di daerah sulit.

•

Pemenuhan sarana dan prasarana rantai vaksin.
Penguatan sistem surveilans dan penanggulangan KIPI.

B.2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% lmunisasi dasar lengkap
pada bayi
a.

Penjelasan lndikator

Pemberian imunisasi memberikan 2 manfaat yaitu memberikan perlindungan kepada
individu yang mendapatkan imunisasi dan juga komunitas di suatu daerah dani
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Untuk dapat mencapai manfaat tersebut, maka perlu diupayakan agar setiap
kabupaten kota dapat memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80%. Hal ini
ditergetkan dapat dicapai secara berjenjang. Untuk tahun 2016, ditargetkan minimal
ada 80% kabupaten/kota yang sudah memiliki cakupan IDL minimal 80% 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 BOG, tiga
kali imunisasi DPT-HB (DPT-HB-Hib), empat kali imunisasi polio, dan satu kali
imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun.
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b.

Cara Perhitungan :

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80%
dani sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh
kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dan dikali 100%.
Rumus:
ZK80%IDL
%K80`)/01DL =

X 100%
ZKK

Keterangan:
%K80%IDL : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%
Imunisasi dasar lengkap pada bayi dalam kurun waktu satu tahun
ZK80c1/01DL
: Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi
dasar lengkap minimal 80% dani sasaran bayinya dalam kurun
waktu satu tahun
ZKK
Jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu satu tahun
Grafik 3.2
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap pada bayi
Tahun 2015-2016
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90
80.!

80
80

75

70
60
50
Target
40

0 Caplan

30
20
10

2015

)016

Pada tahun 2015, sebanyak 339 (66%) kabupaten/kota telah mencapai target
untuk memenuhi minimal 80% sasaran bayinya mendapatkan imunisasi dasar lengkap
sehingga dani target sebesar 75%, capaian pada tahun 2015 sebesar 88%.
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Pada tahun 2016, sebanyak 415 (80,7%) kabupaten/kota telah mencapai target
minimal 80% sasaran bayinya mendapatkan imunisasi dasar lengkaps, sehinggadari
target 80% yang ditetapkan, telah tercapai sebesar 100,9%.
Apabila dibandingkan dengan indicator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 20152019 untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni indicator
Persentase Penurunan Kasus Penyakit Dapat dicegah Dengan Imunisasi tertentu,
maka capaian Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
telah sejalan dengan terjadinya penurunan kasus P03I dani tahun 2013 (baseline
Renstra Kemenkes) sampai tahun 2016.
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu meliputi difteri, tetanus
neonatorum, campak, dan pertusis. Presentase penurunan kasus dihitung dani baseline data jumlah kasus tahun 2013, yaitu difteri 775 kasus, tetanus neonatorum 78
kasus, campak 11.521 kasus dan pertussis 4.681 kasus (per Desember 2014). Tahun
2016 (per 31 Desember 2017) tercatat kejadian difteri sebanyak 340 kasus, Tetanus
neonatorum 14 kasus, campak 6.890 kasus dan pertusis 1.240 kasus. Pada tahun
2016 tercatat kajadian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (P03I) tertentu
sebesar 8.484 kasus, sehingga terjadi penurunan kasus sebesar 8.571 kasus dengan
presentase penurunan sebesar 50,26% dibandingkan angka kasus tahun 2013.
Grafik 3.3
Target Dan Realisasi Persentase Penurunan Kasus PD3I Tertentu
Tahun 2015- 2016

a Target
Capaian

7

2015

2016

Pada tahun 2016, indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan,
dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2015.
Keberhasilan ini dikarenakan adanya umpan balik secara rutin yang dilakukan
secara berjenjang dani tingkat pusat kepada provinsi untuk senantiasa
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memperbarui data. Umpan balik yang dilakukan balk secara resmi melalui surat
dani Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada
gubernur, bupati/walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun
secara tidak resmi (surat elektronik). Meskipun begitu, masih ada beberapa
hambatan dalam pelaksanaan program imunisasi di lapangan antara lain
adanya penolakan terhadap imunisasi balk dikarenakan efek simpang maupun
kampanye negatif. Penolakan ini belum didukung oleh pemberian informasi dan
edukasi yang balk dan optimal balk dani tenaga kesehatan maupun melalui
media-media.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 terutama untuk daerah-daerah yang memiliki
kondisi geografi sulit yang memerlukan upaya yang lebih keras untuk dapat
melaksanakan pelayanan dan mencapai target.

d. Upaya mencapai indikator
Peningkatan kesadaran masyarakat melalui:
•

Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

•

Pekan Imunisasi Dunia

•

Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui sinergisitas dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan
dan LS terkait (MUI, Perdhaki, Muslimat NU, Aisyiah, Fathayat NU,
PKK, TOMA, TOGA dsb) missal keluarnya fatwa MUI tentang Imunisasi,
keterlibatan dalam kegiatan PIN sehingga mencapai target.

Peningkatan kualitas pelayanan melalui
•

Pelatihan untuk petugas supaya menjadi lebih terampil

•

Pengadaan vaksin dan coldchain yang berkualitas dan sesuai standar

e. Masalah yang dihadapi
•

Masalah Geografis terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau
sehingga pelayanan imunisasi tidak bisa optimal;

•

Kualitas pelayanan imunisasi belum merata, terutama dalam hal Sumber
Daya Manusia (SDM) termasuk tingginya tingkat pergantian petugas
terlatih;

•

Sistem Pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan optimal;

•

Penerapan One Gate Policy

atau sistem satu pintu mengenai vaksin

didaerah belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antara
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pengelola program dengan pengelola vaksin sehingga menyebabkan
keterlambatan pendistribusian vaksin ke daerah;
•

Belum optimalnya ketersediaan coldchain yang sesuai standar terutama
pada unit pelayanan primer;

•

Masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign).

f. Strategi Pemecahan Masalah.
•

Pelaksanaan kegiatan SOS di daerah sulit (Daerah Terpencil, Perbatasan,
Terluar dan Kepulauan);

•

Peningkatan kapasitas petugas pengelola imunisasi di setiap jenjang
administrasi (provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas);

•

Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik;

•

Pemanfaatan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi dan
berbagai perangkat pemantauan program imunisasi (Data Quality Selfassessment, Effective Vaccine Management dan Supervisi Suportif);

•

Penyediaan peralatan cold chain secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
program imunisasi di tingkat pelayanan primer melalui pembiayaan APBN
maupun dana hibah;

•

Advokasi dan sosialisasi kepada tokoh dan kelompok masyarakat serta
penyampaian informasi melalui berbagai media bekerja sama dengan lintas
program dalam Kemenkes maupun lintas sector dan berbagai organisasi
masyarakat.

B.3. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan
a. Penjelasan Indikator
Anak usia 12-24 bulan perlu mendapatkan imunisasi kembali sebagai lanjutan
dani imunisasi dasar yang didapatkannya saat usianya belum satu tahun untuk
meningkatkan perlindungannya dani PD3I khususnya difteri, pertusis, tetanus,
Hepatitis B dan Haemofilus Influenza Tipe B.

b. Definisi Operasional
Persentase anak usia 12-24 bulan yang nnendapat imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan, dalam kurun waktu satu tahun.
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C. Cara Perhitungan
Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
dibagi Jumlah seluruh anak usia 12-24 bulan selama kurun waktu yang sama
dikali 100%
Rumus:
% Baduta dg
Penta Lanjutan

IBaduta dg Penta
Lanjutan
X 100%
IBaduta

Keterangan:
% Baduta dg Penta Lanjutan:
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HBHib lanjutan dalam kurun waktu tertentu

Baduta dg Penta Lanjutan :
Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan dalam kurun waktu tertentu
Baduta:
Jumlah anak usia 12-24 bulan dalam kurun waktu tertentu

d. Capaian Indikator
Indikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HBHib lanjutan pada tahun 2016 telah mencapai target yang diharapkan. Dani target
sebesar 40% telah dicapai hasil sebesar 58,5 %, sehingga persentase
pencapaian kinerjanya sebesar 146,25% (seperti grafik di bawah ii).
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label 3.4
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
Tahun 2015-2016
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e. Upaya mencapai indikator
Keberhasilan dalam upaya pencapaian indikator merupakan hasil dani upayaupaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase anak
usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan, yaitu
melakukan advokasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan imunsasi lanjutan
pada anak. Kegiatan ini antara lain mengadakan atau menghadiri pertemuan
dengan stakeholder, lintas sektor atau lintas program terkait dalam rangka
penguatan pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak.

f.

Masalah yang dihadapi
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator persentase anak usia 1224 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan pada tahun 2016 masih
menghadapi masalah/kendala, antara lain:
1. Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai
imunisasi lanjutan pada usia 12-24 bulan;
2. Keterbatasan anggaran untuk membuat media informasi baik cetak maupun
elektronik;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program maupun
pihak swasta dalam penggerakkan masyarakat;
4. Adanya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi terkait dengan
kehalalan vaksin.
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g. Strategi Pemecahan Masalah
Meskipun pada tahun 2016 indikator ini telah mencapai target, akan tetapi
capaian yang didapat belum merata di semua daerah. Berdasarkan permasalahan
yang dihadapi pada tahun 2016, beberapa strategi yang diupayakan untuk
dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai tindak lanjut dani permasalahan yang ada,
yaitu:
1. Pembuatan berbagai media informasi dan edukasi balk cetak maupun elektronik
mengenai imunisasi lanjutan pada anak usia 12-24 bulan bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait.
2. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan balk pusat dan daerah untuk
penyediaan dukungan terhadap sosialisasi imunisasi lanjutan batita
3. Melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang
bergerak di bidang kesehatan untuk menggerakkan masyarakat mendapatkan
imunisasi.

BA. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di
Kabupaten/Kota
a. Definisi Operasional
Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan Dini
dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau
puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Pada pelaksanaannya, kabupaten/kota dan/atau puskesmas melakukan respon
terhadap sinyal kewaspadaan dini dalam SKDR yang muncul setiap minggu.
Catatan: Sinyal kewaspadaan dini merupakan tanda/peringatan adanya
peningkatan jumlah kasus yang sama atau melebihi nilai ambang batas penyakit
yang ditentukan dalam SKDR, tetapi peningkatan kasus tersebut belum masuk ke
dalam kriteria KLB.
b. Cara Perhitungan
Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu
tahun
x 100%

Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul
pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas
pada kurun waktu yang sama
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c. Capaian indikator
Tahun 2016 pada minggu ke 1 sampai minggu ke-52 terdapat 52.512 sinyal
kewaspadaan yang muncul dani seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dani
jumlah sinyal kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 31.570 sinyal
tercatat telah direpon oleh petugas kesehatan. Dengan demikian capaian
indikator dani sinyal kewaspadaan dalam SKDR yang telah direspon Tahun
2016 sebesar 60,12%.
Grafik 3.5
Target Dan Realisasi Persentase Persentase Respon Penanggulangan
Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk
Mencegah Terjadinya KLB Di Kabupaten/Kota Tahun 2016

70605040target
30-

• Realisasi
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d. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target
1. Beberapa provinsi belum mencapai target respon sinyal kewaspadaan
dini yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara,
Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua, Banten, Jawa Timur, Jawa
Tengah, NTT, Bengkulu, Maluku, Malut, Papua Barat.
2. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program SKDR
baik ditingkat puskesmas, kab/kota dan provinsi
3. Sebagian besar daerah di Indonesia Bagian Timur tidak terjangkau oleh
jaringan sinyal komunikasi.
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e. Upaya mencapai indikator
Upaya mencapai indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang
direspon adalah sebagai berikut:
1) Diseminasi informasi kepada pejabat yang membawahi program
surveilans tentang kebijakan pelaksanaan program SKDR secara
berjenjang di setiap tingkatan.
2) Peningkatan komitmen petugas maupun pimpinan untuk mendukung
program SKDR.
3) Pengiriman umpan balik secara berjenjang dalam bentuk buletin
mingguan dan informasi sinyal dalam SKDR
4) Penyediaan buku panduan dalam menghadapi gangguan/ hambatan
dalam menjalankan perangkat lunak (software) SKDR.
5) Pemastian distribusi buku pedoman SKDR di setiap tingkat administratif.
6) Dukungan supervisi, monitoring dan evaluasi di semua tingkat
7) Penguatan koordinasi dengan jejaring laboratorium untuk mendukung
konfirmasi kasus diagnostik sinyal dalam SKDR, termasuk penyusunan
dan pemantapan SOP dalam merespon sinyal SKDR.

f. Masalah yang dihadapi
1)
2)
3)
4)
5)

Sebagian besar puskesmas di Indonesia Bagian Timur tidak terjangkau
oleh jaringan sinyal komunikasi seluler.
Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans
(Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi).
Perhatian pemerintah daerah khususnya SKDR belum optimal
Sebagian kecil kabupaten/kota tidak memiliki dana yang memadai untuk
kegiatan kewaspadaan dini dan respon KLB/VVabah.
Dibeberapa provinsi, kabupaten mengalami rotasi atau pergantian
penanggung jawab sehingga perlu ada refreshing atau on the job
training.

6)

Sebagian besar sinyal yang muncul belum diikuti dengan pengambilan
sampel dalam rangka konfirmasi kasus karena terbatasnya sarana dan
prasarana di laboratorium.
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g. Strategi Pemecahan Masalah.
Strategi Pemecahan Masalah dalam persentase sinyal kewaspadaan dini
yang direspon adalah sebagai berikut:
1) Untuk wilayah Indonesia timur, dalam mengirimkan laporan SKDR,
Puskesmas dapat bekerja sama dengan TNI/Polri di tingkat kecamatan
maupaun kabupaten menggunakan jalur komunikasi yang ada (SSB).
2) Untuk memenuhi jumlah, kualitas tenaga surveilans di setiap tingkat
dalam penguatan SKDR maka perlu dilakukan pelatihan maupun melalui
on the job training saat asistensi teknis.
3) Melakukan advokasi tentang sistem kewaspadaan dini dan respon
terhadap penyakit menular yang berpotensi KLB
4) Memberikan feedback secara berkala tentang kinerja SKDR menurut
propinsi atau kabupaten atau puskesmas secara berjenjang di setiap
ting kat.
5) Perlu ada laboratorium di tingkat kecamatan atau kabupaten (baik
laboratorium di Puskesmas atau RS atau Labkesda) yang dapat
melakukan konfirmasi lab terhadap alert yang muncul dalam sistem.

B. 5. Penemuan kasus discarded campak 2 per 100.000 penduduk
a. Definisi Operasional
Penemuan kasus discarded campak adalah penemuan kasus campak klinis
pada hasil laboratorium tidak terkonfirmasi sebagai campak maupun rubela (
negative campak dan negative rubella) per 100.000 penduduk
b. Cara Perhitungan
(Jumlah kasus negatif campak & negatif rubela CBMS + Jumlah kasus negatif campak &
negatif rubela KLB)

x 100.000
Jumlah penduduk

Note:
CBMS: Case Based Measles Surveillance! Surveilans Campak Berbasis
Kasus Individu (kasus campak klinis yang diperiksa spesimen di laboratorium
nasional campak-rubela)
KLB: Kejadian Luar Biasa

Lapkin 2016 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan

33

c. Capaian indikator
Tahun 2016 sampai dengan minggu 52 capaian indikator penemuan kasus
discarded campak yaitu sebesar 0,48 per 100.000 penduduk (per 15
Desember 2016).

Grafik. 3.6
indikator penemuan kasus discarded campak 2 per 100.000 penduduk
Tahun 2015-2016
2
1,5-

0 Target
Capaian
0,5-

2015

2016

d. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target
1. Belum maksimalnya komitmen penemuan kasus kasus campak
2. Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan baik di puskesmas
maupun di Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih
rendahnya upaya surveilans aktif Rumah Sakit.
3. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program
surveilans PD3I baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini
sejalan dengan masih terbatasnya dukungan pendanaan
operasional.
e. Upaya mencapai indicator
Dalam pencapaian indikator penemuan kasus discarded campak 2 per
100.000 penduduk dilakukan upaya antara lain:
1)

Peningkatan sensitifitas penemuan kasus campak

2)

Melibatkan praktek swasta dalam penemuan kasus secara bertahap
serta mengaktifkan Surveilans Aktif RS (SARS) dan Hospital Record
Review (HRR).

3)

Meningkatkan peran jejaring organisasi profesi dalam penemuan kasus
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4)

Membuat edaran ke daerah untuk melakukan CBMS minimal 50% dan
100% di daerah yang sudah mampu

5)

Memberikan dukungan biaya pengambilan dan pengiriman spesimen
CBMS

6)

Menyediakan reagen untuk pemeriksaan spesimen CBMS di
laboratorium nasional

7)

Mempertahankan kinerja surveilans Campak dan PD3I lainnya

8)

Melakukan penguatan jejaring kerja laboratorium nasional dengan
menambah tiga laboratorium subnasional

9)

Melakukan pengembangan surveilans campak dan PD3I berbasis web
secara bertahap di beberapa provinsi

f. Masalah yang dihadapi
Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator penemuan kasus
discarded campak 2 per 100.000 penduduk adalah:
1) Belum semua kasus campak di puskesmas dilaporkan
2) Belum semua kasus campak yang dilaporkan diambil spesimen untuk
diperiksa di laboratorium
3) Peran pelayanan swasta dalam melaporkan kasus campak belum optimal,
sehingga laporan hanya bersumber dani puskesmas
4) Keterlambatan pengadaan reagen/logistik PD3I yang digunakan untuk
melakukan pemeriksaaan laboratorium kasus campak
f. Strategi Pemecahan Masalah
1)

Penguatan CBMS dengan mengikut sertakan pelayanan swasta dalam
menemukan dan melaporkan kasus campak

2)

Pencatatan dan pelaporan kasus campak berbasis web

3)

Penguatan surveilans PD3I berbasis laboratorium

4)

Memasukan logistik PD3I kedalam pengadaan e-catalog
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B. 6. Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun ?. 2 per
100.000 penduduk
a. Definisi Operasional
Penemuan kasus lumpuh layuh akut (Accute Flaccid Paralyse/ AFP) non polio
per 100.000 penduduk dibawah usia 15 tahun
b. Cara Perhitungan
Rate lumpuh layuh akuVAFP non polio =Kasus AFP non polio yang
ditemukan
Kasus AFP non Polio yang diharapkan
Note:
Kasus AFP non polio yang diharapkan = Penduduk usia < 15 tahun

100,000
c. Capaian Indikator
Tahun 2016 sampai dengan minggu 52 capaian indikator penemuan kasus
AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun 2 per 100.000 penduduk
yaitu sebanyak 1,80 (per 16 Februari 2017).

Grafik 3.7
Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun 2 per
100.000 penduduk Tahun 2015-2016
2
1,95-7
1,9-7
CI Target

1,85-7

Capaian

1,87
1,757
1,7
2015

2016
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d. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target
1.

Beberapa provinsi belum mencapai target minimal kasus yang harus
diperoleh yaitu Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan,
Bangka Belitung,Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara,Maluku,Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

2.

Belum maksimalnya komitmen Proporsi penemuan kasus kasus AFP
dengan diagnosa penyakit yang identik dengan Polio (misalnya:
Gull/are Barre Syndrome, Transversa Myelitis, Cerebral Palsy)
masih perlu peningkatan, hal identik dengan menurunnya proporsi
penemuan kasus AFP di rumah sakit.

3.

Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan baik di puskesmas
maupun di Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih
rendahnya upaya surveilans aktif Rumah Sakit.

4.

Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program
surveilans PD3I baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini
sejalan dengan masih terbatasnya dukungan pendanaan
operasional.

e. Upaya mencapai Indikator
Dalam pencapaian indikator Penemuan Kasus AFP non polio pada penduduk
usia < 15 tahun ?_ 2 per 100.000 penduduk dilakukan upaya antara lain:
1) Surveilans aktif di Rumah Sakit melalui reveiw register RS / Hospital
Record Review ( HRR)
2) Surveilans aktif di masyarakat
3) Melanjutkan strategi operasional surveilans PD3I termasuk dukungan
terhadap petugas khusus pengendali penyakit PD3I.
4) Pertemuan Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS) dengan
tujuan khusus adalah :
•

Terlaksananya Pengumpulan data CRS di Rumah Sakit yang menjadi
tujuan sentinel

•

Terlaksananya analisi data CRS
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•

Terdiseminasinya hasil analisis/informasi kepada unit terkait.

•

Terwujudnya pengambilan keputusan dengan menggunakan data
surveilans

5) Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional
Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional Rutin dilaksanakan setiap tahun untuk
membahas segala permasalahan seputar eradikasi polio di Indonesia.

f. Masalah yang dihadapi
Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator Penemuan Kasus AFP
non polio pada penduduk usia < 15 tahun 2 per 100.000 penduduk adalah:
1)

Kurangnya sosialisasi ke RS baik pemerintah atau swasta untuk
penemuan kasus AFP

2)

Kurangnya jejaring dengan organisasi profesi dalam penemuan kasus
AFP

3)

Kurangnya dukungan dana dalam kegiatan surveilans AFP

g. Strategi Pemecahan Masalah
1)

Melibatkan praktek swasta dalam penemuan kasus secara bertahap
serta mengaktifkan Surveilans Aktif RS (SARS) dan Hospital Record
Review (HRR).

2)

Meningkatkan peran jejaring organisasi profesi dalam penemuan kasus

3)

Perlu peningkatan surveilans AFP dan PD3I lainnya dengan upayaupaya khusus seluruh pihak terkait termasuk penambahan dana alokasi
khusus non fisik (dana operasional).

B.7. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
sebesar 100%.
a.

Definisi operasional
Alat angkut adalah pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor
atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan perjalanan
internasional yang berasal dani LN
Alat Angkut yang diperiksa KKP adalah pesawat udara, kapal, kereta api,
kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam
melakukan perjalanan internasional yang berasal dani LN dan telah diperiksa
oleh KKP
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Dokumen Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang berkaitan
dengan kekarantinaan yang dimiliki oleh setiap alat angkut, awak, penum pang,
barang dan pelintas batas sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
Pengawasan dan pemeriksaan kekarantinaan alat angkut dan dokumen
kesehatan alat angkut adalah pemeriksaan alat angkut dan dokumen
kesehatan alat angkut yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan
langsung/tidak langsung oleh petugas kesehatan, untuk kapal dengan
dikeluarkannya Free Pratique dan untuk pesawat dengan adanya pemeriksaan
Gendec.
Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan adalah alat
angkut yang datang dan Luar Negeri yang telah dilakukan pemeriksaan oleh
petugas kesehatan terhadap Dokumen Karantina Kesehatan, Awak Kapal
(Nakhoda, ABK) dan faktor risiko sampai dikeluarkannya Free Pratique untuk
kapal dan pemeriksaan Kapten, Personil Penerbang dengan melalui
pemeriksaan Gendec untuk pesawat.
b. Cara Penghitungan Indikator

Jumlah Alat angkut datang dani LN yg diperiksa KKP(C0P+Gendec/HPAGD)
x 100%
Jumlah Seluruh Alat angkut datang dan LN
Catatan
CoP

: Certificate of Pratique

Gendec/HPAGD: General declaration/ Health part aircraft general declaration
c.Capaian Indikator
No.

Indikator

Target

Persentase alat angkut sesuai dengan 2015

2016

2017

2018

2019

85

90

95

100

standar kekarantinaan kesehatan sebesar
100%
Jumlah
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Tahun 2016
Jumlah Kedatangan kapal

yang berasal dani Luar Negeri

= 81.155 buah.

Jumlah Kedatangan pesawat yang berasal dani Luar Negeri = 9.889 buah
Pemberian CoP

= 81.155 sertifikat

Pemeriksaan Gendec

= 8.897

Jumlah Alat angkut datang dani LN yg diperiksa KKP(C0P+Gendec/HPAGD)
x 100%
Jumlah Seluruh Alat angkut datang dani LN
81.155 + 8.897
x100% = 98,9%
81.155 + 9.889

Capaian Tahun 2015

Jumlah Kedatangan kapal

yang berasal dani Luar Negeri

= 92.533 buah.

Jumlah Kedatangan pesawat yang berasal dani Luar Negeri = 89.142 buah
Pemberian CoP

= 92.533 sertifikat

Pemeriksaan Gendec

= 65.148

Jumlah Alat angkut datang dani LN yg diperiksa KKP(C0P+Gendec/HPAGD)
x 100%
Jumlah Seluruh Alat angkut datang dani LN
92.533 + 65.148
x100% = 86,8%
92.533
+ 89.142

c. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indicator
1. Melaksanakan kegiatan pendampingan di Kantor Kesehatan Pelabuhan guna
meningkatkan pemahaman petugas terkait pentingnya instrument kesehatan
termasuk CoP dan HPAGD dalam deteksi dini, mendorong proses advokasi dan
pendekatan kepada otoritas bandar udara dan syahbandar guna meningkatkan
kepatuhan nakhkoda/maskapai atau agennya untuk menyampaikan dokumen pada
saat kedatangan.
2. Pertemuan koordinasi secara berkala dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan
pelabuhan khususnya di pelabuhan dan bandar udara dengan volume alat angkut
dani luar negeri yang besar.
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3. Penguatan mekanisme Kekarantinaan kesehatan dengan mengintegrasikan aturan
bidang Kekarantinaan Kesehatan kedalam regulasi nasional yang bersifat umum
sehingga dapat digunakan sebagai referensi bersama di kementerian/lembaga. Hal
ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 61 Tahun 2015 tentang
Fasilitasi Udara Nasional. Diharapkan semua pihak yang terkait dengan fasilitasi
memehami ruang lingkup, prosedur dan tata cara sesuai dengan kewenangan,
tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi terkait dan penyelenggara jasa terkait.

d.Kendala/ masalah yang dihadapi
1. Untuk penerapan pelaporan HPAGD di bandar udara, masih memerlukan upaya
dalam meningkatkan kepatuhan agen maskapai untuk menyampaikan Health Part
Aircraft General Declaration (HPAGD). Jumlah alat angkut dair luar negeri yang
besar berkontribusi terhadap kepatuhan dan kelengkapan pelaporan.
2. lmplementasi pemberian sertifikat ijin karantina bagi pesawat dani luar negeri
belum sepenuhnya berjalan sehubungan dengan kecepatan proses kedatangan
dan keberangkatan. Hal ini tidak dapat diimbangi dengan proses administrasi
dalam pencatatan dan pelaporan.
3. Lanjutannya, analisis data CoP dan HPAGD juga masih belum berjalan dengan
balk termasuk umpan balik ke agen maskapai dan kapal serta ke otoritas
bandara dan pelabuhan.

e. Rencana Pemecahan Masalah
Merintis sistem pelaporan dan penyampaian dokumen HPAGD secara online,
melalui aplikasi Simkespel. Diharapkan melalui sistem digital akan mempermudah
agen maskapai menyampaikan laporan, kemudahan dalam menghitung kepatuhan
dan kelengkapan laporan serta kemudahan mengidentifikasi adanya factor risiko
tertentu yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan penyakit.

Lapkin 2016 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan

41

B. 8. Persentase Kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah

a.

Penjelasan Indikator

1. Definisi Operasional
Jumlah kabupaten/kota dengan pelabuhan/bandar udara/PLBD internasional yang
memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
2. Rumus/Cara perhitungan
Jumlah kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah dibagi jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk
internasional dikali 100 persen.
3. Capaian Indikator
Grafik.3.8.
Persentase Kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
Tahun 2015-2016

Capaian Indikator s.d Tahun 2016
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Pada tahun 2016, persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk
internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 47,17% dani
target 46%. Sedangkan pada tahun 2015, persentase kab/kota yang memiliki
dokumen rencana kontinjensi penanggulangan KKM sebanyak 27,35% dani
target 29%.
Target & Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
2015-2019

50 Kab Kota yang telah menyusun
dokumen 2015-2016
Target 56 Kab Kota 2017-2019

Capaian s.d. Thn 2016: 102% (50 kab/kota Owl target 49 Kab/Kota)

Sampai dengan tahun 2016 tercapai 50 kab/kota yang menyusun
dokumen rencana kontinjensi dani target 49 kab/kota.
4.

Analisis Penyebab Keberhasilan 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
adanya sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan lintas sektor
adanya workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di kab/kota
dengan anggaran bersumber dani pusat dan dana dekonsentrasi
adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan Provinsi
dapat menganggarkan kegiatan terkait kesiapsiagaan penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah
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4. 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)

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 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sektor

4) Melaksanakan workshop penyusunan rencana kontingensi mencakup
konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi potensi KKM, membangun
komitmen lintas sektoral dan pengumpulan data dasar.
5) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontigensi KKM dengan
melibatkan seluruh lintas sektoral pemerintah daerah yang terkait dengan
kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat.
6)

Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun di kab/kota

5. Kendala/masalah yang dihadapi
1)

Penyusunan dokumen kebijakan ini merupakan suatu pendekatan program
baru di kabupatenikota sehingga memerlukan penyamaan pemahaman dan
persepsi lintas sektoral, karena Masih adanya pemahaman lintas sektor
terkait dokumen yang disusun menjadi tanggung jawab bidang kesehatan.

2) Adanya efisiensi anggaran dan kebijakan untuk tidak melaksanakan
kegiatan selama kurang lebih 3 minggu menyebabkan rangkaian kegiatan
penyusunan rencana kontinjensi tidak berjalan sesuai jadwal/rencana dan
dapat berdampak pada kualitas penyusunan dokumen renkon.
Pelaksanan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi berbeda di
beberapa daerah karena adanya efisiensi anggaran. Ada beberapa
kabupaten/kota dengan komponen pembiayaan lengkap mulai dani
sosialisasi, workshop dan penyusunan dokumen, sementara dibeberapa
kabupaten lain hanya didukung dengan kegiatan sosialisasi dan
penyusunan.
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6. Pemecahan Masalah
1) Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan kesiapsiagaan
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat kepada pemerintah
daerah serta lintas sektor terkait sasaran, dengan tujuan untuk
meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang
disepakati.
2)

Rangkaian kegiatan penyusunan rencana kontinjensi dilaksanakan sesuai
jadwal/rencana

B.9. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di
wilayah layanan BTKL sebesar 60%
a. Penjelasan Indikator
Indikator respon sinyal SKD dan 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.
b. Definisi operasional
Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra yang
direspon < 24 jam terhitung mulai diterimanya laporan dani stakeholders
dibandingkan dengan jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana dan
kondisi matra yang dilaporkan stakeholders
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
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B/BTKL-PP dan atau dani 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 dani seluruh aspek pada matra yang serba
berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksaan
kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, seperti lbadah
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.
C. Rumus/cara perhitungan

Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana
dan kondisi matra yang direspon < 24 jam
terhitung mulai diterimanya laporan dani
stakeholders
x 100%
Jumlah/frekuensi sinyal SKD dan KLB, bencana
dan kondisi matra yang dilaporkan stakeholders
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d. Target dan Capaian indikator TA 2016
Grafik 3.9
Persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah
layanan BTKL sebesar Tahun 2015-2016

Grafik I. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan
kondisi matra di wilayah layanan B/BTKL PP

100

80

60

40
41111111111111111.11111V

20
2015

2016

Category 3

41•1111111111111111111Pr
Category 4

• Target • Capaian

Jumlah kejadian SKD KLB, Bencana dan kondisi matra tahun 2016 sebesar
336 kejadian dan jumlah kejadian yang direspon < 24 jam sebesar 320
kejadian, sehingga capaian indikator tahun ini adalah 95%. Capaian target
ini menurun dani tahun sebelumnya, namun jika melihat dani target yang
ditetapkan tahun 2016 yaitu 60% maka realisasi capaian indikator telah
mencapai target.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan
Tercapainya target ini antara lain did ukung dengan adanya jejaring kerja dan
koordinasi yang sudah berjalan dengan baik dengan berbagai stakeholder di
wilayah kerja B/BTKLPP, peningkatan kemampuan SDM dalam verifikasi
rumor penyakit potensial KLB dan penyelidikan epidemiologi, kajian untuk
evaluasi kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB, pengembangan
kapasitas laboraturium dalam pengembangan metode pemeriksaan
penyakit dan adanya evaluasi dan monitoring kegiatan B/BTKLPP untuk
memantau keberhasilan kegiatan dalam mendukung tercapainya indicator.
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f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator
1) Pelaksanaan advokasi, koordinasi, sosialisasi penguatan respon dan
jejaring kerja dengan instansi terkait di wilayah layanan
2)

Melakukan penyelidikan epidemiologi, konfirmasi laboratorium, dan
pemantauan faktor risiko lingkungan dan penyakit di wilayah layanan
dalam upaya penanggulangan KLB

3) Melakukan kajian untuk evaluasi kewaspadaan dini penyakit berpotensi
KLB
4) Melaksanakan peningkatan kualitas Penyelidikan Epidemiologi
5) Peningkatan pertemuan forum lintas bantas terkait upaya kewaspadaan
dini SKD dan penanggulangan KLB
6) Survei dan investigasi data epidemiologi penyakit di masyarakat dan
sarana kesehatan
7) Pemeriksaan sampel air minum, air bersih, makanan dan sampel darah
8) Pemantauan dan pengendalian vektor penyakit
9) Secara periodik melihat data di website SKDR untuk wilayah layanan
B/BTKL-PP dan berita di grup media sosial SKDR Dinkes Provinsi
10) Mengkonfirmasi wilayah bila ada peningkatan kasus penyakit/peringatan
dini dani website SKDR
11) Melakukan pemantauan penyakit dan kejadian kecelakaan selama arus
mudik dan balik hari raya
12) Melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM pada pengemudi bus umum
AKAP/AKDP
13) Pemberian bantuan logistik untuk kegiatan KLB/bencana/matra
14) Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
15) Penganggaran dana dan dukungan untuk kegiatan dalam indikator
B/BTKL-PP
16) Penyusunan proposal kegiatan serta instrument yang diperlukan dalam
pengumpulan data kegiatan
17) Persiapan alat dan bahan kegiatan
18) Pembekalan pada petugas yang akan melakukan kegiatan
19) Meningkatkan kemampuan SDM epidemiologi dalam PE KLB penyakitpenyakit potensial KLB, PHEIC dan Emerging Infectious Disease
20) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas laboratorium BBTKLPP
Jakarta dalam pengembangan metode pemeriksaan penyakit EID,
reemerging, NTD dan pengambilan spesimen KLB
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21) Evaluasi dan monitoring kegiatan B/BTKL-PP
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
1) Laporan/informasi KLB yang terlambat dani daerah atau stakeholder
terkait, sehingga tidak didapatkan data yang akurat dan sampel yang
tidak memenuhi syarat untuk diperiksa
2) Jejaring kemitraan dengan daerah belum maksimal
3) Dalam kegiatan pementauan wilayah setempat dan pengendalian faktor
risiko kondisi matra, pemeriksaan parameter tertentu belum dapat
dilakukan secara cepat karena masih menggunakan metode
konvensional
4) Keterbatasan sumber daya untuk melakukan kegiatan respon kejadian
KLB <24 jam dan mobilisasi logistik yang tidak bisa dilakukan di seluruh
wilayah layanan, karena wilayah layanan yang luas dan kondisi geografis
yang beragam
5)

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya dalam rangka
kewaspadaan dini, pengendalian penyakit emerging, bencana, kegiatan
matra/situasi khusus dan penyelidikan epidemiologi

6) Kurangnya jumlah personil dalam mendukung kegiatan
7) Hambatan dalam ldentifikasi Kasus, Jumlah kasus umum, karateristik
masyarakat, peguatan Surveilans SKD-KLB tingkat Kab/Kota/Provinsi
8) Keterbatasan kemampuan/dukungan laboratorium antara kain alat
(FOR), reagen dan RDT
9) Keterbatasan alat uji laboratorium sebagai alat konfirmasi diagnostik dan
hasil konfirmasi sampel penyakit yang belum cepat
10) Tidak terlibatnya B/BTKL-PP dalam sistem yang terbentuk, sehingga
pendekatan dilakukan intens mandiri oleh BBTKLPP kepada stakeholder
terkait
11) Sarana dan prasarana pengendalian vektor masih terbatas jumlahnya
12) Dukungan dana untuk kegiatan dalam indikator B/BTKL-PP masih
terbatas
13) Indikator kegiatan tidak spesifik untuk B/BTKL-PP
14) Daerah sering sulit memutuskan bahwa kasus suatu penyakit adalah
KLB sehingga mengurangi serapan dana PE
h. Rencana Pemecahan Masalah
1) Peningkatan jejaring kerja dengan wilayah regional dan stakeholder
terkait di wilayah layanan B/BTKL-PP
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2) Mensosialisasikan kepada daerah untuk segera mengirimkan form W1
sesegera mungkin bila terjadi kasus KLB, minimal menginformasi terlebih
dahulu penyebab yang did uga sebagai sumber utama terjadinya KLB
3) 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
4) Mengupayakan pemberian bimtek penyelidikan epidemiologi oleh tenaga
JFT
5) Pengembangan dan optimalisasi laboratorium penyakit dan penambahan
sarana dan prasarana untuk pemeriksaan laboratorium
6) Menyusun bersama draft regulasi pedoman pemeriksaan spesimen
penyakit potensial KLB dan PHEIC
7) Peningkatan kapasitas tenaga laboratorium dan tenaga teknis lainnya
8) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor seperti mobil
vektor kontrol dan penyediaan kendaraan bermotor kesehatan
lingkungan
9) mengusulkan biaya pengiriman logistik
10) Pengembangan SKDR berbasis website di B/BTKLPP sehingga dapat
mengakses dan menginput dalam aplikasi untuk mengetahui indikasi
terjadinya KLB di suatu wilayah
11) Pengembangan lebih lanjut SKDR berbasis laboratorium
12) Melakukan revisi legal aspek untuk memasukkan peran B/BTKLPP
sebagai Unit Surveilans Regional dan Labkesmas
13) Memberikan peran kepada semua B/BTKLPP dalam sistem
kewaspadaan dini yang terbentuk di pusat maupun daerah seperti Tim
Gerak Cepat (TGC)
14) Menggunakan dana yang ada dengan efisien
15) Menyusun indikator khusus untuk B/BTKL-PP
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SUMBER DAYA

1.

Sumber Daya Manusia

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki sumber daya manusia
berjumlah 89 orang dengan 14 pejabat struktural dan 75 orang staf (69 orang Jabatan
Fungsional Umum dan 6 orang Jabatan Fungsional Teknis).
Distribusi pegawai per bagian di Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan adalah
seperli dalam grafik 3.16 di bawah:
a.

Subbag Tata Usaha

: 28 orang

b.

Subdit Surveilans

: 16 orang

c.

Subdit Karantina dan Kesehatan

: 14 orang

d.

Subdit Penyakit Infeksi Emerging

: 16 orang

e.

Subdit Imunisasi

: 19 orang

Distribusi pegawai berdasarkan jabatan di Dit. Surkarkes adalah : Pejabat struktural
sebesar 14,61% ; Pejabat Fungsional Teknis sebesar 7,87% ; dan Pejabat Fungsional
Umum sebesar 77,53%. Terlihat pada grafik 3.17 di bawah mi.

Grafik 3.10
Persentase distribusi pegawai per jabatan Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan Tahun 2016

Crank Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

JfU 77.S3%

Distribusi pegawai berdasarkan golongan di Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
adalah : Golongan IV sebesar 8,99% ; Golongan III sebesar 89,89% ; dan Golongan II
sebesar 1,12%. Terlihat pada grafik 3.18 di bawah.
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Grafik 3.11
Persentase distribusi pegawai per golongan Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan Tahun 2016

Grafik jumlah Pegawal Berdasal kan Golongan
Col. IV. 8.99%

COLN:112X

Col III 89.89 %

Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di Dit. SKK adalah : Pasca Sarjana (S.2)
sebesar 42,70% ; Sarjana (Si) sebesar 41,57% ; Diploma sebesar 6,74% ; dan SLTA
sebesar 8,99%. Terlihat pada grafik 3.19 di bawah.
Grafik 3.12
Persentase distribusi pegawai per pendidikan
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun 2016

Graf* jumlah Pegawal Beidasaikan Pendidikan
Sekolahlaniutan Tingkat Atas

Pas( a Sarlana (S 2) 42.70%

Sarlana (S 1)
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2.

Sumber Daya Keuangan

Kegiatan program Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan didukung oleh
sumber anggaran pembiayaan dan:
APBN Pusat sebesar

Rp. 725.590.621.000,-

Realisasi belanja penggunaan anggaran adalah sebesar Rp.546.025.255.255 atau
75,25% (terlampir)
Dengan Rincian sebagai berikut :
No.

Keglatar(OUtput)

1

SubdIt Survellans

2.

APBN (Rp)
Pagu

HLN

Ketarangan

Realisasi

Pagu

Realisasi

11.221.691.000

9.891.224.071
-

Layanan Kewaspadaan DIM Survelians dan Respon KLB

25.514.985.000

15.830.486.880

NSPK Surveilans dan Respon KLB

610.750.000

286.543.300

SDM Suweilans dan Respon KLB yang meningkat Kualtias

3.748.085.000

2.685.769.569

-

-

-

Layanan Pengawasan Petalcsanaan Surveilans dan Respon KLB

1.481.880.000

1.059.184.852

9.019.928.000

7.745.541.443

HLN WHO

Sarana dan Prasarana Surveilans dan Respon KLB

11.350.090.000

7.210.461.480

Peringatan Dini Kejadian SuNeilans den Respon KLB

3.098.340.030

1.118.078.481

2.202.783.000

1.945.682.838

HLN WHO

Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Surveilans dan Respon KLB

5.229.820.000

3.510.449.198

-

-

-

Pagu

Reallsasi

Pagu

Realisasi

417 005.693.000

409.624.023.718

79.438.827.000

72.972.906 431

2.807.781.000

889.320.050

WM Imunisasi yang meningkat kualitasnya

898.920.000

784.260108

Layanan Pengawasan Pelaksanaan Imunisas

12214.728.000

7.271.589.078

-

Subdit ImunIsasI
Layanan ImunisasI
NSPK

5.208.302000

4.985.949.896

36.511.787.000

30.586.857.301

1000

3

4

5

6

-

Sarana Prasarana Imunisasi

399.884.504.000

399.373.037.592

Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi

1.399.780.000

1.325.836.090

34.955.507.000

34.953.436.513

HLN GAVI
HLN GAVI

-

-

2.785.290.000

2.448.682.921

Subdit Kekaranlinaan Kesehatan

Pagu

Realisasi

Pagu

Realisasi

1.181022 000

1.183.022.000

Layanan Kekarantinaan

30.987.193.000

29.459.775.608

378.100.003

200.331.107

SDM Karantina Kesehatan dan Kespel yang meningkat kualkasnya

715.100.000

604.571.500

Layanan Pengawasan pelaksanaan Karkespel

1.861.805.005

1.554.280.353
22863.233.770

Sarana Prasarana Karantina Kesehatan Pelabuhan

23.000.133.000

Pelayanan Pernbinaan Pelaksanaan Karkespel

5.212055.000

4.237.378.878

1.183.022.000

1.183.022.003

Subdit Penyakft Infeksi Emerging

Pagu

Realisasi

Pagu

Realisasi

Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

5.431.725.000

3.604.415.482

1.673.132.000

1.363.

NSPK Penyakit Inteksi Emerging

887.150.000

782.312000
1.873.132.000

1.363.053.243

Pagu

Realisasi

Sarana dan Prasarana PIE

506.040.000

502.797.000

Peringatan Dini Kejadian Penyakrt Infeksi Emerging

1.838,780000

780.720.590

Pelayanan Pembinaan Petaksanaan Penyakit Infeksi Emerging

2.221.755.000

1.538.585.892

Subbag Tutu Usaha

Pagu

Realisasi

Layanan Dukungan Manajemen Surveilans dan Karkes

3.988.553.000

2.296.347.842
327.453.000

Layanan Pengawasan Pekalacanean Imunisasi

381.520.003

Sarana dan Prasarana knunisas

593.719.003

574.775.000

Layanan Manajernen Surveilans dan Karim

3.033.314.000

1.394.119.842

Bloldr

149.105.820.000
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BAB IV
PENUTUP
A.

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 2016 merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan,
program, dan kegiatan direktorat dani Direktur Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan kepada Direktur Jenderal P2P dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan
khususnya di bidang Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan sudah dapat merealisasikan target Indikator Kinerja Tahun 2016 dalam
upaya mencapai sasaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra
Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang diatur dengan SK Menkes Nomor :
HK.02.02/Menkes/52/2015. indikator kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan Dani semua indikator, terdapat indikator telah mencapai target yang
ditetapkan pada tahun 2016 yaitu :
1. Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap dani target sebesar 91,5 % telah dicapai hasil sebesar 91.6% kinerja
100,1 %.
2. Indikator Kabupaten/Kota yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap pada
bayi dani target 80% telah dicapai 80,7% dengan capaian kinerja 100.9%
3. Indikator Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi DPTHB-Hib lanjutan dani target 40% telah dicapai 58,5% sehingga pencapaian
kinerja sebesar 146,25%
4. Indikator

Persentase

Kabu paten/Kota

yang

mem pu nyai

kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan berpotensi
wabah dengan target 46% telah dicapai 47,17% sehingga pencapaian kinerja
102%
5. Indikator Persentase Alat angkut yang diperiksa sesuai standar Kekarantinaan
Kesehatan dani target 85% telah dicapai 98,9% kinerja 116%.
6. Indikator Persentase Respon Sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Matra
diwilayah layanan BTKLPP, dani target 60% Kinerja 158.3%.
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. Terdapat indikator yang tidak mencapai target ditetapkan, yaitu:
1. Persentase Respon Penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
dani target 70% tercapai 59% kinerja 84.28%
2. Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun L 2 per
100.000 penduduk Tahun 2016 sampai dengan minggu 52 capaian indikator
penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun L 2 per
100.000 penduduk yaitu sebanyak 1,85 (per 31 Januari 2017).
3. Penemuan kasus discarded campak L. 2 per 100.000 penduduk Tahun 2016
sannpai dengan minggu 52 capaian indikator penemuan kasus discarded
campak yaitu sebesar 0,48 per 100.000 penduduk (per 31 Januari 2017).

Beberapa upaya perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan, khususnya untuk mempertahankan dan
mencapai target nasional yang telah ditetapkan, antara lain:
1 Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah untuk mendukung program
imunisasi
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, informasi
dan edukasi (KIE)
3. Pelaksanaan imunisasi daerah sulit bersamaan dengan pelaksanaan program
lain.
4. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi
kampanye negatif imunisasi.
5. Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan baik di puskesmas maupun di
Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih rendahnya upaya
surveilans aktif Rumah Sakit.
6. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans
P03I baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih
terbatasnya dukungan pendanaan operasional.
7. Penguatan mekanisme Kekarantinaan kesehatan dengan mengintegrasikan
aturan bidang Kekarantinaan Kesehatan kedalam regulasi nasional yang
bersifat umum sehingga dapat digunakan sebagai referensi bersama di
kementerian/lembaga. Hal ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan
RI No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Udara Nasional. Diharapkan semua
pihak yang terkait dengan fasilitasi memahami ruang lingkup, prosedur dan tata
cara sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi
terkait dan penyelenggara jasa terkait.
Lapkin 2016 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan

55

B. TINDAK LANJUT
1. Reviuw terhadap Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 dalam rangka
memastikan semua indicator dapat dicapai pada akhir tahun evaluasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam rangka kewaspadaan dini,
pengendalian penyakit re-emerging dan new-emerging, kegiatan situasi
khusus, tanggap bencana dan respon cepat < 24 jam baik yang diadakan
melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang
bergerak di bidang kesehatan untuk menggerakkan masyarakat mendapatkan
imunisasi.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 merupakan hasil kerja keras dani segenap
unsur di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam
mengupayakan berbagai kegiatan

secara optimal. Pencapaian di 2016 juga

merupakan awal untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan
pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di
masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan
segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target indikator kinerja
dan rencana kegiatan diharapkan akan dapat dicari solusi serta penyelesainnya
dengan mengedepankan profesionalisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Ditjen P2P dan Kemenkes RI.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan

: dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH,DSc
: Direktur Surveilans, dan Karantina Kesehatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
Nama
Jabatan

: dr.H. Mohamad Subuh, MPPM
: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
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Pihak pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
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telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
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tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumberdaya
berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya,
b. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rangka mewujudkan good government dan sekaligus result
oriented government.
c. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan Peraturan Menteri
Kesehatan No.2416 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
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