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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 SWT bahwa Direktorat Surveilans, dan 

Kekarantinaan Kesehatan telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2017. 

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 2017, 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. 

Jakarta,26 Januari 2018 

Direktorat Surveilans, dan Karantina Kesehatan 

dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH. D.Sc 
NIP. 195809231984032001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja rL..)irektorat F.)urveilans a'an Karantina Kesehatan 2017 men.ipakan pervvujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan 

direktorat dan i Direktur Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan kepada Direktur 

Jenderal P2P dan seluruh stakeholders yang terlilbat balk langsung maupun tidak langsung 

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Pembinaan Surveilans dan 

Karantina Kesehatan. 

Dad semua indikator, terdapat indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 

2017 yaitu :1. Sebanyak 92% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap; 

Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 

2017 melampaui target yang ditetapkan. Dan target sebesar 92% telah dicapai hash l sebesar 

92,04 °/0, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian ini sama 

seperti halnya pada tahun 2016 yang juga telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan 

lebih tinggi dan i tahun 2015. Pencapaian target pada tahun 2017 lebih sulit untuk dicapai 

dibandingkan pada tahun 2016, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu bahwa setelah 

cakupan 90%, maka peningkatan cakupan akan berjalan lambat karena telah mendekati 

cakupan rnaksirnal program yaitu sebesar 95%. Selain itu, adan‘,/a kegiatan besar yaitu 

kampanye imunisasi tambahan masal campak-rubella yang dilakukan di provinsi di wilayah 

Pulau Jawa dimana jumlah sasaran bayi di Pulau Jawa hampir 60% dan i sasaran di seluruh 

Indonesia. Pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin terhambat dikarenakan semua petugas 

terkonsentrasi untuk mensukseskan kegiatan kampanye tersebut.2. Sebanyak 45% anak usia 

12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan Indikator persentase anak 

usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan pada tahun 2017 telah 

mencapai target yang diharapkan. Dan target sebesar 45% telah dicapai hasil sebesar 56,5%, 

sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 125,5%.3. Sebanyak (64%) Persentase 

kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang berpotensi wabah;Pada tahun 2017, persentase kabupaten/ kota dengan 

pintu masuk internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 66% dan i target 64% sehingga 

pencapaian kinerja sebesar 103%. Pada tahun 2016, persentase kab/kota yang memiliki 

dokumen 	rencana kontinjensi penanggulangan 	KKM sebanyak 47% dan i target 

46% 4) Persentase Pelabuhan/bandara/PLIRD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedarutan masyarakat berpotensi wabah sebesar 80%. Pada tahun 2017, 

persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang melaksanakan kebijakan 

penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 81% dan i target 

80%. Sedangkan padalcahun 2016, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional 
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yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan KKM sebanyak 73% dan i target 

70%. 5) Tahun 2017 capaian indikator penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 

15 tahun 2 per 100.000 penduduk yaitu 2,02 (data per 19 Februari 2018). Capaian indikator 

2017 telah mencapai target yang ditentukan yaitu 2 kasus per 100.000 penduduk dan 

mengalami peningkatan dan capaian tahun 2016. Hal ini menunjukan upaya penemuan kasus 

Non AFP Polio telah meningkat. Dengan tercapainya indikator pada tahun 2017 maka 

indikator ini mempunyai peluang untuk bisa memenuhi target kembali pada tahun 2018 dan 

2019 sebesar 2 kasus per 100.000 penduduk. 

Terdapat indikator yang tidak mencapai target ditetapkan, yaitu: 1. Persentase respon 

penanagulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk 

mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota (70%); Tahun 2017 pada minggu ke 1 sampai 

minggu ke-52 terdapat 55.746 sinyal kewaspadaan yang muncul dan i seluruh kabupaten/kota 

di Indonesia, dan i jumlah sinyal kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 40.116 sinyal 

tercatat telah direpon oleh petugas kesehatan. Dengan demikian capaian indikator dan i sinyal 

kewaspadaan dalam SKDR yang telah direspon Tahun 2017 sebesar 72%. Capaian indikator 

2017 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 75%, namun jika dibandingkan dengan 

capaian 2016, capaian 2017 telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan upaya respon 

petugas di daerah terhadap sinyal kewaspadaan dini yang muncul dalam sistem SKDR telah 

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren Kinerja capaian indikator dan i 2015 

sampai dengan 2017 selalu meningkat, oleh karena mempunyai peluang untuk bisa 

memenuhi target pada tahun 2019 sebesar 90% jumlah sinyal yang direspon.2.Penemuan 

kasus discarded campak 	per 100.000 penduduk; Tahun 2017 sampai dengan minggu 52 

capaian indikator penemuan kasus discarded campak yaitu sebesar 0,33 per 100.000 

penduduk (per 20 Januari 2018). Capaian indikator 2017 belum mencapai target yang 

ditentukan yaitu 2/100.000 penduduk dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

capaian 2016. Tren kinerja capaian indikator dan i 2015 sampai dengan 2017 untuk indikator 

penemuan kasus discarded campak dibawah 50%, oleh karena itu butuh upaya terobosan 

agar kinerja dapat meningkat untuk mencapai target sebesar 2 per 100.000 

penduduk.3.Jum!ah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 280 Kabupatenikota. Pada tahun 2016, 

jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 

infeksi emerging sebanyak 146 Kab/Kota dan i target 200 Kab/Kota (73%). Pada tahun 

2017, jumlah KabiKota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging sebanyak 256 Kab/Kota dan i target 280 Kab/Kota (91.4%). 

Adapun realisasi keuangan APBN Pusat sebesar Rp. 376.306.882.000 Realisasi Rp. 

361.261.741.811 (96%) dan Hibah Luar Negeri Total Pagu Rp. 84.643.591.000 dengan 
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realisasi per 31 Desember 2017 Rp. 78.013.888.461. (92,2%) Adapun rincian Hibah Luar 

Negeri 

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2017 merupakan hasil kerja keras dan i segenap unsur 

di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam mengupayakan berbagai 

kegiatan secara optimal. Pencapaian di 2017 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 denaan menaedepankan profesionalisme dan ketentuan yang berlaku di 

lingkungan Ditjen P2P dan Kemenkes RI. 
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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. Hai 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 den 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan 

negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri babas dan aktif serta memperkuat jati diri 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 membandun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 
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3. Membanguna Indonesia dan i 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 banosa 

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 Kesehatan 

bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang lingkup tugas yang 

meliputi surveilans, karantina kesehatan, PIE dan imunisasi. 
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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 dan i 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 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 Kesehatan 

bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang lingkup tugas yang 

meliputi surveilans, karantina kesehatan, Penyakit Infeksi dan Emerging (PIE) dan 
imunisasi. 
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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 dan i 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 

Kineria Instansi Pemerintah. Juba 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 

menyusur, Laporan Kinerja tahur, 2016 yang merupakan loscIrtie ite ntmrinnrini inninvginknn 
1,•-•11"..41, 	1JLIi SLII Ij LI I lap-4 

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 dan i 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 kinPrjanyq. 

D. 	DASAR HUKUM 

1. Instruksi 	Presiden 	Nomor 	7 	Tahun 	1999 	tentang 

Akuntabiiitas Kinerja Instansi 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. 
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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 nomia, 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. 

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. 

Dalam 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 

kejadianluar biasa dan wabah; 
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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; 

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 : 

a. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging 	yang mempunyai tugas 

meiaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
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penyusunan 	norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Deteksi 	Penyakit Infeksi Emerging . 

b. 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. 

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 . 
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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 Imunisasi 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 Imunisasi 

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. 

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. 
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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 
USAHA 

SUB 
DIREKTORAT 
SURVEILANS 

SUB 
DIREKTORAT 
IMUNISASI 

SUB 
DIREKTORAT 
KARANTINA 
KESEHATAN 

SUB 
DIREKTORAT 
PENYAKIT 
INFEKSI 

EMERGING 

JABATAN FUNGSIONAL 
(EPIDEMIOLOG, SANITARIAN, 
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STRUKTUR ORGANISAS 
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Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun '2017 

G. 	SISTEMATIKA PENULISAN 
Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2017 ini rnenjelaskan 

pencapaian kinerja Direktorat selama Tahun 2017. 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 2017 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. 

Bab II : Perencanaan Kinerja 

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 

C. 	Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

c.1. Capaian Kinerja Organisasi 
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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. 

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. (Tabel 2.1) 

Tabel 2.1 
8 lndikator Program/Kinerja Dit. SKK Tahun 2015- 2019 

No 
Indikator Kinerja 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 91 91.5 92 92.5 93 

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

Lanjutan 
35 40 45 55 70 

3 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 65 70 75 SO 90 

4 
Penemuan kasus 'discarded campak' 22 per 100.000 penduduk 

22 

/100. 

000 

22 

/100.0 
00 

22 

/100.0 

00 

22 

/100.0 

00 

22 

/100.0 

00 

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

Penemuan kasus 'discarded campak' 22 per 100.000 penduduk 

22 

/100. 

GOO 

22 

/100.0 

00 

22 
 

22 

/100.0 

00 

22 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

6 Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 
- 200 280 300 400 

7 Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulanagan 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 
29 46 64 95 100 

8 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan Kesiapsiagaan dalam 

Penanggulangan Kedaruratan masyarakat yang berpotensi wabah 
60 70 80 90 100 
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2. 	Rencana Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun 2017 

Rencana Kegiatan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk tahun 2017, seperti 

telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen Pengendalian dan Pencegan 

Penyakit Tahun 2015-2019 serta dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahun 2017 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 2017 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 	1 
2017 

Meningkatnya 
pembinaan di 
bidang 
surveilans, 
imunisasi, 
karantina 
kesehatan 

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92 

Persentase Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan 45 

Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon 75 

Penemuan kasus 'discarded campak' 	per 100.000 penduduk Abaco° 

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

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit 
Infeksi emerging 

280 

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

64 

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan Kesiapsiagaan dalam 
Penanggulangan Kedaruratan masyarakat yang berpotensi wabah 

80 

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 HR 2005 pada tahun 2014; 

4. Mengoptimaikan peran daerah dalam implementasi otonomi untuk mendukung 

program surveilans, imunisasi, karantina kesehatan pelabuhan, dan Penyakit Infeksi 

Emerging; 
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Strategi yang dilaksanakan oleh Dit.Surveilans dan karantina kesehatan 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. iViengembangkan 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 2017, yaitu: 

1. Sebanyak 92% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap; 

2. Sebanyak 45% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-H b 

lanjutan 

3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar 

biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota (70%); 

4. Penemuan kasus discarded campak _?_2 per 100.000 penduduk; 

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

A. 	Sebanyak (64%) Persentase kab/Knta yang mPmpilnyai kasiapRiarjaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah; 

7. Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedarutan masyarakat berpotensi wabah sebesar 80% 

8. jurniah kabupaten/Kota yang marnpu meiaksanakan pandayanan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging sebanyak 280 Kabupaten/kota 

Lapkin Tahun 2017 Dit Surveiians dan Karantina Kesehatan 	 Halaman 14 



B. 	PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan 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 terwujud 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. 

Adapun perjanjian kerja tahun 2017, yang akan dicapai adalah: 

1. Sebanyak 92% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap; 

2. Sebanyak 45% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 

ianjutan 

3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar 

biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota (70%); 

4. Penemuan kasus discarded campak ?..2 per 100.000 penduduk; 

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

6. Sebanyak (64%) Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah; 

7. Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedarutan masyarakat berpotensi wabah sebesar 80% 

8. Jumlah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging sebanyak 280 Kabupaten/kota. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada pembiayaan sebesar 

Rp. 376.306.882.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. 	PENG UKURAN KINERJA 

Penaukuran 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 2017. (Tabel 3.1). 

tvlanfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak 

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 
indikator Program/Kinerja Dit. SKK Tahun 2015- 2019 

No 
Indikator Kinerja 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 91 91.5 92 92.5 93 

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

Lanjutan 
35 40 45 55 70 

3 Persentase sInyal kewaspadaan dini yang dii 	ebpui i 65 70 75 80 90 

4 
Penemuan kasus 'discarded campak' 	per 100.000 penduduk /100. 

000 

?.2 
/100.0 

00 

?_2 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

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

Penemuan kasus 'discarded campak' .2 per 100.000 penduduk 
/100. 

000 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

/100.0 

00 

6 Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 
- 200 280 300 400 

7 Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam penanggulanagan 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 
29 46 64 95 100 

8 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan Kesiapsiagaan dalam 
Penanegulangan Kedaruratan masyarakat yang berpotensi wabah 

60  
70 80 90 100 
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Tabel 3.2 
Target dan Realisasi lndikator Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 2015 s/d 2019 

Pada tabel 3.2 di bawah ini adalah hasil pengukuran kinerja dan i setiap indikator 

program/kinerja berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja 

mulai tahun 2015 s/d 2019, yaitu: 

o. 

NTahun 
Indikator 

2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Targe 
t 

Capai 
an 

Kiner 
ja 

Targe 
t 

Capai 
an 

Kiner 

la 

Targe 
t 

Capai 
an 

Kiner 

la 

Targe 
t 

Capai 
an 

Kiner 
ja 

Targe 
I 

Capai 
an 

Kiner 
ja 

1 

Persentau anak usla 
0-11 bulan yang 
mendapat imunisasi 
dasar lengkap 

91 77 85,4 91.5 91,6 100.1 92 92 100 92.5 93 

2 

Persentase Anak 
usia 12-24 bulan 
yang mendapatkan 
irnuni,asi 177-50-
Hib Larautan 

35 37.1 106 40 58.5 146.3 45 56,5 125,5 55 70 

, 

Persentase sinyal 
kewaspadaan dial 
yang direspon 

65 51,4 79.1 70 60.12 85.8 75 72 96 so 90 

4 

Penernuan kasus 
'discarded campale 
52 per 100.000 
penduduk 

z2 
/100.0 

00 
0.35 17.5 

52 
/100.0 

oo 
0.49 24,5 

22 
/100.0 

oo 
0.33 16.5 

02 
/100.0 

oo 

22 
/100.0 

oo 

5 

Penemuan basso 
APP non P050 32 per 
1.00.0(0 penduduk 
usla <15 tahun 

az 
/100.0 

oo 
1.95 97.5 

52 
/100.0 

oo 
1,96 98 

52 
/100.0 

oo 
2.02 110 

.92 
/100.0 

oo 

02 
/100.0 

oo 

6 

Junslah 
Kabupaten/Kota 
yang mampu 
melaksanakan 
pencegahan dan 
pengendallan 
Penyakrt Infeksi 
Emerging 

200 146 73 280 256 91.4 300 400 

7 

Persentase kab/Kota 
yang mempunyai 
kesiapsiagaan dalarn 
penanggulanagan 
kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat yang 
berpotensl wabah 

29 27.35 93.5 46 47.17 102 64 66 102 95 100 

0 

Persentase 
Pelabuhan/Bandara/ 
PLBD yang 
melaksanakan 
Kesiapsiagaan dalarn 
Pcnanegulanian 
Kedaruratan 
masyarakat yang 
berpotensi wabah 

60 66 110 70 73 104 80 81 100.1 90 100 
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B. 	ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 
Selama tahun 2017 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. 

Selama tahun 2017 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan telah melakukan kegiatan-

kegiatan untuk pencapaian target program/kinerja. Berikut ini adalah hash l 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 

Bayi merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit. 

Sebelum berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar secara 

lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (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 tetes, 3 dosis (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 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup 

(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama 

Rumus: 

IBayi IDL 
% Bayi 	 X 100% 

IBayi 

Keterangan: 

% Bayi IDL 

Bayi IDL 

Bayi 

: Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum 

berusia satu tahun dalam kurun waktu 1 tahun 

: Jumlah bayi di suatu wilayah yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

sebelum berusia satu tahun dalam kurun waktu 1 tahun 

: Jumlah keseluruhan bayi yang berusia kurang dan i satu tahun di suatu 

wilayah dalam kurun waktu 1 tahun 
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Grafik 3.1 
Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada 

tahun 2015-2017 

Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

pada tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan. Dan i target sebesar 92% telah 

dicapai hasil sebesar 9204, 	%, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 

100%. Capaian ini sama seperti halnya pada tahun 2016 yang juga telah mencapai 

target yang telah ditetapkan, dan lebih tinggi dan i tahun 2015. Pencapaian target 

pada tahun 2017 lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada tahun 2016, hal ini 

dikarenakan beberapa hal yaitu bahwa setelah cakupan 90%. maka peningkatan 

cakupan akan berjalan lambat karena telah mendekati cakupan maksimal program 

yaitu sebesar 95%. Selain itu, adanya kegiatan besar yaitu kampanye imunisasi 

tambahan masal campak-rubella yang dilakukan di provinsi di wilayah Pulau Jawa 

jurnlah 3asare.,n bayi di Pulau Jawa hampir 60°A dari sasaran di seluruh 

Indonesia. Pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin terhambat dikarenakan semua 

petugas terkonsentrasi untuk mensukseskan kegiatan kampanye tersebut. 
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan : 

Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dan i berbagai upaya yang 

telah dilakukan untuk mencapai target indikator bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 

imunisasi dasar lengkap,yaitu : 

1. Penyediaan NSPK Imunisasi 

Agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, 

maka disediakan berbagai kebijakan dan pedoman teknis seperti PMK No. 12 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang merupakan revisi dani 

PMK No. 45 Tahun 2013 tentang hal yang sama, dan pedoman teknis untuk 

vaksin-vaksin baru (JE, MR, PCV dan HPV). 

2. Workshop Petugas dalam rangka Introduksi Vaksin Baru 

Sebagai pembekalan bagi petugas di daerah, maka dilakukan workshop petugas 

mengenai vaksin baru. Workshop ini merupakan suatu pertemuan yang bersifat 

teknis dengan pembicara dan i para ahli, lintas program dan lintas sektor. Peserta 

yang diundang adalah kepala bidang/kepala seksi yang membawahi imunisasi 

serta pengelola imunisasi. 

3. Pengadaan Alat Pengendali Mutu Vaksin 

Karena vaksin merupakan produk biologi yang memerlukan perlakuan khusus, 

maka harus dijaga kondisinya agar tetap bermanfaat. Pengadaan alat pengendali 

mutu vaksin ini disediakan dengan tujuan agar vaksin tetap terjaga kualitasnya 

dad tempat pembuatan sampai kepada sasaran. Jenis dan peralatan pengendali 

mutu vaksin disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 

4. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan lmunisasi 

Pertemuan yang mengundang kepala bidang atau kepala seksi yang membawahi 

program imunisasi, pengelola imunisasi, dan KOMDA KIPI dan i 34 Provinsi di 

Indonesia untuk melakukan evaluasi (analisa situasi) atas pencapaian hashl 

kegiatan dan perencanaan program imunisasi satu tahun mendatang. 
Pertemuan Koordinasi dengan Tim Ahli Imunisasi (Technical Advisory 

Group/TAG) untuk kajian teknis 

Perkembangan zaman berimplikasi pada kemajuan teknologi dan semakin 

luasnya ilmu pengetahuan tentang penyakit. Hal ini mengakibatkan munculnya 

berbagai jenis vaksin baru seperti vaksin MR, vaksin IPV, vaksin HPV, vaksin JE, 

vaksin Rotavirus dan lain sebagainya. Selain itu, munculnya kembali penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti Difteri, Campak dan Polio 

perlu segera untuk ditindaklanjuti sesuai penatalaksanaan penyakit PD3I 

tersebut. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi dengan tim ahli ini diperlukan 

sebagai wadah konsultasi dan penyampaian pengetahuan dan informasi terbaru 
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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 

keilmuan PD3I, Komnas dan Komda PP KIPI, BPOM, WHO, serta UNICEF. 
6. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program 

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, 

serta antara lintas program dan lintas sektor mengenai imunisasi. 
7. Pekan Imunisasi Dunia (PID) 

Pelaksanaan PID terdiri dan i keoiatan seminar tentang penguatan imunisasi rutin 
dengan narasumber dan i Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI, Perwakilan dani 

KPAI, Kemendagri, Imam Besar Istiqial. Terdapat juga narasumber tamu dani 

orang tua dengan anak yang menderita kecacatan akibat terinfeksi penyakit 

rubella. Peserta diikuti oleh lintas sektor atau lintas program, organisasi profesi 

bidan, perawat, dokter dan mahasiswa kesehatan dan i berbagai universitas, serta 

masyarakat umum. Pelaksanaan dilakukan di pusat (Jakarta) dan provinsi 

terpilih. 

8. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Wasor Provinsi dan Kabupaten 

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja 

wasor provinsi dan wasor kabupaten/kota terpilih di regional Barat dan Timur 

Indonesia berdasarkan capaian cakupan dan kasus PD3I. Pada pertemuan ini 

juga disusun RTL setiap wasor untuk dapat mencapai target imunisasi di wilayah 
kerjanya. 

f. Masalah yang dihadapi 

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator persentase bayi 0-11 bulan 

tahun 2017 yang mendapat imunisasi dasar lengkap masih menghadapi 

masalah/kendala, antara lain: 

1. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan dan 

monitoring kinerja program, serta penyediaan anggaran operasional imunisasi di 
lapangan. 

2. Rendahnya kompetensi petugas imunisasi akibat : 

a. Mutasi petugas terlatih; 

b. Kurang meratanya penempatan petugas terlatih di unit pelayanan 
c. Petugas tidak sesuai dengan latar 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. 
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5. Penolakan imunisasi oleh kelompok masyarakat tertentu, terkait: 

a. Hambatan budaya, dimana terdapat mitos-mitos tertentu mengenai bayi 

yang baru lahir; 

b. Status kehalalan vaksin 

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama terkait dengan efek 

simpang pasca imunisasi 

6. Kurang optimalnya peran dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program 

terkait (KIA, Gizi, kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi 

profesi, layanan swasta, 

g. Strategi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2017, beberapa 

strategi diupayakan dilakukan sebagai tindak lanjut dan i permasalahan yang ada, 

yaitu: 

• Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan komitmen 

terhadap pelaksanaan imunisasi: 

a. Penyediaan dan pemerataan penempatan tenaga imunisasi 

teriatih 

b. Penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan cold chain 

Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam hal pengelolaan program 

dan pelayanan imunisasi; 

• Penguatan pemanfaatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) lmunisasi 

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor 

terkait, organisasi profesi, layanan swasta, dll dalam hal pelayanan, 

penggerakkan masyarakat dan penanganan kampanye negatif. 

Pendampingan daerah dalam pelaksanaan rutin. 

Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan 

Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustainable Outreach Services (SOS) 

untuk daerah dengan geografi sulit dengan berintegrasi 

(termasuk swasta) dalam menjangkau pelayanan; 

• Pelaksanaan imunisasi untuk meningkatkan imunisasi 

(sweeping, DOFU, Backlog fighting) 

Penyediaan dan penyebarluasan KIE tentang imunisasi. 

Pemenuhan sarana dan prasarana rantai vaksin. 

• Penguatan sistem surveilans dan penanggulangan KIPI. 

bersama LS/LP 

dasar lengkap 
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I. 	Gambaran Kinerja Setiap Indikator 

i. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di 
tingkat pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 

Pada tahun 2016, pemerintah pusat menaalokasikan anggaran sebesar Rp. 
417.005.693.000,- dan target indikator sebesar 80%, telah terealisasikan 
anggaran sebesar Rp. 409.624.023.718,- (98,2%) dan capaian indikator 
sebesar 80,7%. 

Pada tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325804,940.000,-
dan target indikator sebesar 85%, maka terealisasikan anggaran sebesar Rp. 
320.722.426.218,- (98,4%) dan capaian indikator sebesar 85,4%. 

j. Realisasi anggaran 

Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
325.804.940.000,-. Dan i alokasi anggaran sebesar itu telah 
direalisasikan sebesar Rp. 320.722.426.218,- dengan perincian 
sebagai berikut : 

NSPK SDM Sarana dan 
Prasarana 

Layanan 
lmunisasi 

Alokasi Rp. Rp. Rp. Rp. 
1.902.810.000 2.037.373.000 291.709.996.000 30.154.761.000 

Realisasi Rp. Rp. Rp. Rp. 
1.436.622.900 1.679.609.750 291.709.923.782 25.896.269.786 
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Pertemuan advokasi imunisasi Pertemuan evaluasi program 
imunisasi bagi kab/kota terpilih 

k. Dokumentasi kegiatan 

Peningkatan kapasitas petugas 
imunisasi daiam pengeiolaan 

vaksin 

Review manajemen program 
imunisasi 

Pelayanan imunisasi di posyandu Pelaksanaan pemberian imunisasi 
MR di sekolah 

B.2. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 
lanjutan 
a. Penjelasan lndikator 

Anak usia 12-24 bulan harus mendapatkan imunisasi uiangan sebagai lanjutan dani 
imunisasi dasar yang didapatkannya saat usianya belum satu tahun untuk 
meningkatkan perlindungannya dan i PD3I khususnya difteri, pertusis, tetanus, 
Hepatitis B dan Haemofilus Influenza Tipe B. Dosis dan usia pemberian imunisasi 
lanjutan ini berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. 
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b. Definisi Operasional 

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

dalam kurun waktu satu tahun. 

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 DPT- 

Baduta dg HB-Hib Larfutan 
DPT-HB-Hib 	 X 100% 
Lanjutan = 	IBaduta 

Keterangan: 

Baduta dg DPT-HB-Hib Lanjutan : 

Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB 

Hib lanjutan dalam kurun waktu 1 tahun 

Baduta dg DPT-HB-Hib Lanjutan : 

Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 

lanjutan dalam kurun waktu 1 tahun 

Baduta: 

Jumlah anak usia 12-24 bulan dalam kurun waktu 1 tahun 

d. Capaian lndikator 
lndikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 

lanjutan pada tahun 2017 telah mencapai target yang diharapkan. Dari target 

sebesar 45% telah dicapai hasil sebesar 56,5%, sehingga persentase pencapaian 

kinerjanya sebesar 125,5% (seperti grafik di bawah ii). 
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Grafik 3.2 
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 

Tahun 2015-2017 

e. Upaya mencapai indikator 

Keberhasilan dalam upaya pencapaian indikator merupakan hasil dan i upaya-upaya 

yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase anak usia 12-

24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan. yaitu : 

• Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan imunsasi lanjutan pada 

anak bersama stake holder, lintas sektor/lintas program dan organisasi 

masyarakat; 

• Penyebarluasan informasi dengan menggunakan media EVE cetak khusus 

imunisasi lanjutan bagi petugas dan masyarakat umum berupa banner, spanduk 
dan buku; 

• Penyampaian informasi melalui media penyuluhan kepada masyarakat umum 

saat pelayanan imunisasi (posyandu); 

• Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program dalam penggerakkan 

masyarakat untukmendapatkan imunisasi lanjutan. 

f. Masalah yang dihadapi 

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator persentase anak 

usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan pada tahun 2017 

masih menghadapi beberapa masalah/kendala, antara lain: 

1. Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai imunisasi 

lanjutan pada usia 12-24 bulan, balk yang dilakukan oleh petugas kesehatan 

maupun institusi kesehatan pada umurnnya; 
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2. Keterbatasan anggaran untuk membuat media informasi baik cetak maupun 

elektronik secara luas dan menyentuh semua lapisan masyarakat diberbagai 

tempat/wilayah Indonesia; 

3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program maupun 

pihak swasta dalam penggerakkan masyarakat; 

4. Keterbatasan kemampuan komunikasi dan pengetahuan petugas kesehatan 

mengenai imunisasi lanjutan, sehingga mengalami hambatan dalam penyampaian 

ke masyarakat; 

5. Penolakan kelompok masyarakat terhadap imunisasi karena status kehalalan 

vaksin maupun karena efek simpang pasca imunisasi. 

g. Strategi Pemecahan Masalah 

Meskipun pada tahun 2017 indikator ini telah mencapai target, akan tetapi capaian 

yang didapat belum merata di semua daerah. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 

2017 masih tetap sama seperti pada tahun 2016. Permasalahan utama yaitu kurangnya 

penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai imunisasi lanjutan. Berdasarkan 

permasalahan yang dihadapt pada tahun 2017 tersebut, beberapa strategt yang diupayakan 

untuk ditaksanakan pada tahun berikutnya sebagai tindak lanjut dan i permasalahan yang 

ada, yaitu: 

1. Pembuatan berbagai media informasi dan edukasi baik cetak maupun elektronik 

mengenai imunisasi lanjutan pada anak usia 12-24 bulan bekerja sama dengan berbagai 

pihak terkait. 

2. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan baik 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. 

4. Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program imunisasi yang di dalamnya 

termasuk materi mengenai imunisasi lanjutan pada baduta. 

5. Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan imunisasi 

lanjutan pada anak usia 12-24 bulan. 

a. Analisa penyebab keberhasilan indikator 

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

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Keberhasilan ini dapat tercapai 

karena beberapa hal yang dilakukan seperti penyampaian umpan balik secara rutin 

atas hash l analisa dan pencapaian target cakupan per antigen per kabupaten/kota 
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dan i tingkat pusat kepada provinsi. Umpan balik yang dilakukan baik secara resmi 

melalui surat dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada 

gubernur, bupati/walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun secara tidak 

resmi (surat elektronik) kepada pimpinan dan pengelola program. Selain itu, secara 

berjenjang juga telah dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan 

program agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. 

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program 

imunisasi di lapangan antara lain adanya penolakan terhadap imunisasi baik 

dikarenakan efek simpang maupun kampanye negatif. Penolakan ini masih belum 

mampu diatasi dengan pemberian informasi dan edukasi yang baik dan optimal dani 

tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya kemampuan 

petugas kesehatan dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat. Kurang 

optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi yang didapat masyarakat 

menyebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

imunisasi dan manfaatnya. Selain itu, tingginya tingkat pergantian petugas terlatih 

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dliapangan karena perlunya 

adaptasi dalam pengelolaan dan manajemen program imunisasi bagi petugas baru. 

Permasalahan ini semakin berat pada daerah-daerah yang memiliki kondisi geografi 

sulit yang memerlukan upaya yang lebih keras untuk dapat melaksanakan pelayanan 

dan mencapai target. 

b. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator : 

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui: 
• Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti buku saku, 

spanduk, leaflet, banner, 

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

• Pekan lmunisasi Dunia (PID) yang rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai 

upaya menyebarluaskan berbagai informasi yang benar tentang imunisasi 

serta menggerakkan masyarakat umum untuk mendapatkan imunisasi; 

• Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui sinergisitas dengan organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan LS terkait 

(MUI, Perdhaki, Muslimat NU,Aisyiah,Fathayat NU, PKK, TNI/Polri, 

Kementerian/Lembaga lainnya). Sinergitas dalam pelaksanaan program dapat 

mendukung keberhasilan kegiatan imunisasi rutin dan imunisasi tambahan. 
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Peningkatan kualitas pelayanan melalui : 

• Pelatihan untuk petugas pelaksana imunisasi di lapangan secara berkala 

mengenai imunisasi balk dalam hat manajemen program maupun 

pelaksanaan pelayanan; 

• Penyediaan vaksin dan peralatan pengendali mutu vaksin yang berkualitas 

dan sesuai standar balk di tingkat pusat maupun daerah; 

Peningkatan koordinasi antara lintas program terkait dalam hal pelayanan dan 

penggerakkan masyarakat. 

c. Kendala/masalah yang dihadapi : 

• Masih kurang komitmennya pemerintah di beberapa daerah untuk 
mendukung pelaksanaan imunisasi secara optimal; 

• Kondisi geografis di beberapa daerah, terutama daerah yang 
sulitterjangkau menyebabkan pelaksanaan pelayanan imunisasi tidak bisa 
optimal (termasuk di dalamnya tidak dapat dilakukan secara rutin setiap 
bulannya); 

• Kurangnya pemerataan kualitas pelayanan yang karena kondisi Sumber 
Daya Manusia (SDM), seperti tingginya tingkat pergantian petugas terlatih 
di tingkat pelayanan maupun diatasnya; 

• Sistem Pencatatan dan pelaporan yang belum standar dengan kebijakan; 
• Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi; 
• Masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign) yang 

beredar di masyarakat meialui berbagai media; 
• Belum ditegakkannya hukum kepada daerah yang tidak 

mencapai/menjalankan kinerja sesuai ketetapan berlaku atau kepada 
individu/komunitas antivaksin. 

d. Pemecahan Masalah 

• Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta LS/LP terkait yang 
dapat mendukung program imunisasi 

• Peiaksanaan kegiatan SOS di daerah suiit 	(Daerah Terpencii, 
Perbatasan dan Kepulauan) terintegrasi dengan program kesehatan 
lainnya; 

• Peningkatan kapasitas petugas pengelola imunisasi di setiap jenjang 
administrasi (provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas) melalui 
pelatihan/pertemuan/on the job training; 

• Melakukan kegiatan pemantauan kualitas data secara berjenjang dan 
berupaya melakukan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 
berbasis elektronik bekerja sama dengan institusi resmi lainnya; 

• Pemanfaatan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) lmunisasi 
dan berbagai perangkat pemantauan program imunisasi (Data Quality 
Self-assessment, Effective Vaccine Management dan Supervisi Suportif); 
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• Melakukan edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat 
umum meialui berbagai media dan upaya penyuiuhan, 

• Penyediaan peralatan pengendali mutu vaksin secara bertahap sesuai 
dengan kebutuhan program imunisasi di tingkat pelayanan primer melalui 
pembiayaan DAK Fisik maupun hibah yang dikirimkan secara langsung 
ke kabupaten/kota; 

• Advokasi, sosialisasi dan penyampaian informasi kepada tokoh dan 
kelompok masyarakat melalui berbagai media bekerjasama dengan lintas 
program dalam Kemenkes maupun lintas sektor dan berbagai organisasi 
masyarakat. 

• Berupaya melakukan koordinasi dengan institusi hukum dan penegakkan 
hukum untuk mengatasi penyebarluasan informasi negatif tentang 
imunisasi 

k. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di 
tingkat pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 

Pada tahun 2016, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 
417.005.693.000,- dan target indikator sebesar 80%, telah terealisasikan 
anggaran sebesar Rp. 409.624.023.718,- (98,2%) dan capaian indikator 
sebesar 80,7%. 

Pada tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.804.940.000,-
dan target indikator sebesar 85%, maka terealisasikan anqgaran sebesar Rp. 
320.722.426.218,- (98,4%) dan capaian indikator sebesar 85,4%. 

I. Realisasi anggaran 
Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
325.804.940.000,-. Dan alokasi anggaran cr'hr ifu tc.lah 
direalisasikan sebesar Rp. 320.722.426.218,- dengan perincian 
sebagai berikut : 

NSPK SDM 
Sarana dan 
Prasarana 

Layanan lmunisasi 

Alokasi Rp. 1.902.810.000 Rp. 2.037.373.000 Rp. 291.709.996.000 Rp. 30.154.761.000 

Realisasi Rp. 1.436.622.900 Rp. 1.679.609.750 Rp. 291.709.923.782 Rp. 25.896.269.786 
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Peningkatan kapasitas petugas 
imunisasi dalam pengeloiaan 

vaksin 

Review manajemen program 
imunisasi 

Pelayanan imunisasi di posyandu Pelaksanaan pemberian imunisasi 
MR di sekolah 

Pertemuan advokasi imunisasi Pertemuan evaluasi program 
imunisasi bagi kab/kota terpilih 

k. Dokumentasi kegiatan 

B.3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini Kejadian 
Luar Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota 

a. Penjelasan Indikator 
Beberapa daerah di Indonesia saat ini masih mengalami kejadian ivar biasa (KLB). 
Penanganan yang cepat terhadap sinyal KLB terbukti mampu mengurangi KLB dengan 
didukung oleh pelaporan yang cepat. Oleh karena itu diperlukan indikator yang 
mengukur upaya respon terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB untuk mencegah 
terjadinya KLB. 
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Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam 

kurun waktu satu tahu 

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 

b. Definisi Operasional 

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian 

luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota yaitu 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. 

c. Cara Perhitungan 

d. Capaian Indikator 

Tahun 2017 pada minggu ke 1 sampai minggu ke-52 terthpat 55.746 cirtItni 4,1115,411 

kewaspadaan yang muncul dan i seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dan i jumlah sinyal 

kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 40.116 sinyal tercatat telah direpon oleh 

petugas kesehatan. Dengan demikian capaian indikator dan i sinyal kewaspadaan dalam 

SKDR yang telah direspon Tahun 2017 sebesar 72%. Capaian indikator 2017 belum 

mencapai target yang ditentukan yaitu 75%, namun jika dibandingkan dengan capaian 

2016, capaian 2017 telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan upaya respon 

petugas di daerah terhadap sinyal kewaspadaan dini yang muncul dalam sistem SKDR 

telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Tren Kinerja capaian indikator dan i 2015 sampai dengan 2017 selalu meningkat, oleh 

karena mempunyai peluang untuk bisa memenuhi target pada tahun 2019 sebesar 90% 
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jumlah sinyal yang direspon. Data capaian indikator dan data kinerja indikator dapat 

dilihat pada table dibawah ini. 
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Grafik 3.3 
Target Dan Realisasi 

Persentase Persentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini 
Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk Mencegah Terjadinya KLB Di Kabupaten/Kota 
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• Kinerja Capaian SKDR 

Grafik 3.4 
Kinerja Capaian Indikator 

Persentase Persentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal 
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk Mencegah Terjadinya 

KLB Di Kabupaten/Kota Tahun 2017 

e. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target 

1. Masih terdapat beberapa provinsi belum mencapai target respon sinyal 

kf.wneiondnnn dini nntnrn lain Mn!uku, Ma!uku Utara, Papua, Jawa Barat, Kalimntnn 

Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara 

Timur, Papua Barat dan Sulawesi Utara. 
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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. 

f. 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 berjenjana di setiap tinakatan. 

2) Peningkatan komitmen petugas maupun pimpinan untuk mendukung program 

SKDR. 

3) Pengiriman umpan batik secara berjenjang dalam bentuk buletin mingguan dan 

informasi siriyal dalarn 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. 

g. Masalah yang dihadapi 

1) Sebagian besar puskesmas di Indonesia Bagian Timur tidak terjangkau oleh jaringan 

sinyal komunikasi seluler. 

2) Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans (Puskesmas, Kab/Kota 

dan Provinsi). 

3) Perhatian pemerintah daerah khususnya SKDR belum optimal 

4) Sebagian kecil kabupaten/kota tidak memiliki dana yang memadai untuk kegiatan 

iv.wncpndnnn dini rinn rPspnn KI R,A.Afahah.  

5) 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 iaboratorium. 

h. Strategi Pemecahan Masalah. 

Strategi Pemecahan Masalah dalam persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 

adalah sebagai berikut: 
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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 tingkat. 

5) Perlu ada laboratorium di tingkat kecamatan atau kabupaten (balk laboratorium di 

Puskesmas atau RS atau Labkesda) yang dapat melakukan konfirmasi lab terhadap 

alert yang muncul dalam sistem. 

B. 4. 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 

c. Capaian Indikator 

Tahun 2017 sampai dengan minggu 52 capaian indikator penemuan kasus 

discarded campak yaitu sebesar 0,33 per 100.000 penduduk (per 20 Januari 

2018). Capaian indikator 2017 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 
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2/100.000 penduduk dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 

2016. Tren kinerja capaian indikator dari 2015 sampai dengan 2017 untuk indikator 

penemuan kasus discarded campak dibawah 50%, oleh karena itu butuh upaya 

terobosan agar kinerja dapat meningkat untuk mencapai target sebesar 2 per 

100.000 penduduk. Data capaian indikator dan data kinerja indikator dapat dilihat 

pada table dibawah ini. 
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Grafik 3.6 
Kinerja Capaian Indikator 

Indikator penemuan kasus discarded campak? 2 per 100.000 penduduk 
Tahun 2017 

d. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target 

1. Belum maksimalnya komitmen penemuan kasus kasus campak 
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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 

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 meiaporkan kasus campak beium optimal, 

sehingga laporan hanya bersumber dan i puskesmas 

4) Keterlambatan pengadaan reagen/logistik PD3I yang digunakan untuk 

melakukan pemeriksaaan laboratorium kasus campak 

f. Strategi Pemecahan Masaiah 
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Kasus AFP non Polio yang ditemukan 

Kasus Non AFP Polio yang diharapkan 

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 

B. 5. Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun ?. 2 per 

100.000 penduduk 

a. Penjelasan lndikator 

AFP termasuk ke dalam indikator global. Terdapat empat indikator utama 

kinerja surveilans AFP sesuai dengan standar sertifikasi yaitu Non Polio AFP rate 

minimal 2/100.000 populasi anak usia < 15 tahun, Persentase spesimen adekuat 

minimal 80%, Persentase kelengkapan laporan nihil (zero report) Puskesmas: 90% 
Ann Persentase 1,clicanellennnrt 	nkfif urrtnIn calei+ • ano4 ,14,11 I 	 11,,,t.”...111 I 	 .11 1 ..11111...1 1 	1\11. . 

Dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan, indicator AFP yang termasuk yaitu Non Polio AFP rate minimal 

2/100.000 populasi anak usia < 15 tahun. Non Polio AFP adalah kasus lumpuh 

ayur akut pada semua anak berusia kurang dan 15 tahun yang clibuktikan dengan 

pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. 

b. Definisi Operasional 

Penemuan Kasus AFP Non Polio .?_2 per 100.000 penduduk usia <15 Tahun 

yaitu penemuan kasus lumpuh layuh akut (Accute Flaccid Paralyse/ AFP) non polio 

per 100.000 penduduk dibawah usia 15 tahun. 

c. Cara Perhitungan 

Note: 

Kasus AFP non polio yang diharapkan = Penduduk usia < 15 tahun 

100,000 

d. Capaian Indikator 
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Tahun 2017 capaian indikator penemuan kasus AFP non polio pada 

penduduk usia < 15 tahun 	2 per 100.000 penduduk yaitu 2,02 (data per 19 

Februari 2018). Capaian indikator 2017 telah mencapai target yang ditentukan 

yaitu 2 kasus per 100.000 penduduk dan mengalami peningkatan dan i capaian 

tahun 2016. Hal ini menunjukan upaya penemuan kasus Non AFP Polio telah 

meningkat. Dengan tercapainya indikator pada tahun 2017 maka indikator ini 

mempunyai peluang untuk bisa memenuhi target kembali pada tahun 2018 dan 

2019 sebesar 2 kasus per 100.000 penduduk. Data capaian indikator dan data 
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Grafik 3.7. 
Target dan Realisasi 
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Grafik 3.8 
Kinerja Capaian Indikator 

Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun ? 2 per 
100.000 penduduk Tahun 2017 
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target 

Target penurunan kasus kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 

tahun ?. 2 per 100.000 penduduk tertentu dapat tercapai antara lain didukung oleh 

upaya penguatan surveilans AFP dan PD3I lainnya, penguatan jejaring dan 

koordinasi mekanisme kerja antar lintas program dan lintas sektor, peningkatan 

kapasitas petugas surveilans dan evaluasi pelaksanaan program surveilans AFP 

dan PD3I lainnya di daerah dengan melakukan monitoring, pertemuan evaluasi 

dan melakukan umpan balik kinerja. 

f. 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 Tim Sertifikasi Nasional 

Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional Rutin dilaksanakan setiap tahun untuk 

membahas segala permasalahan seputar eradikasi polio di Indonesia. 

g. 	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 

h. 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 upaya-upaya 

khusus seluruh pihak terkait termasuk penambahan dana alokasi khusus non 

fisik (dana operasional). 
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B.6.Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Melaksanakan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit infeksi Emerging 

a. Penjelasan Indikator 

Penyakit infeksi emerging adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu 

populasi untuk pertama kalinya, atau telah ada sebelumnya namun meningkat 

dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam suatu populasi atau 

penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Penyakit infeksi emerging 

termasuk penyakit yang pernah terjadi di suatu daerah pada masa lalu, kemudian 

menurun atau telah dikendalikan, namun dilaporkan lagi dalam jumlah yang 

meningkat. Bentuk lainnya lagi adalah penyakit lama yang muncul dalam bentuk 

klinis yang baru, yang bisa jadi lebih parah atau fatal. 

Seiring dengan meningkatnya perjalanan, perdagangan dan mobilitas penduduk 

di dunia, penyakit infeksi emerging dapat dengan mudah bergerak dan i populasi 

ke polulasi lain. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan 

dini, (Jai tu f.JI.J1 I I I IGI hadapi penyakit infeksi emerging baik di pintu miasuk 

maupun wilayah. Indonesia selama ini terus berusaha melakukan upaya 

kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon terhadap penyakit infeksi 

emerging. Upaya tersebut tentunya tidak terlepas dan i peran dan i Pusat, Provinsi, 

maupun Kabupaten/Kota. 

Upaya kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi penyakit infeksi emerging 

seperti pernyiapan pembiayaan, pelaksanaan pelatihan bagi Tim Gerak Cepat 

(TGC), simulasi dan table top excersice penyakit berpotensi kejadian luar 

biasa/KLB. Upaya kewaspadaan dini diwujudkan dengan melakukan kegiatan 

seperti pengamatan mingguan dan penilaian risiko penyakit infeksi emerging 

secara nasional dan global serta kegiatan promotif-preventif dalam bentuk 

penyediaan NSPK dan media KIE. Adapun, upaya respon berupa terlaksananya 

respon penanggulangan penyakit infeksi emerging kurang dan i 24 jam setelah 

diketahui. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan tercapainya output yakni 

Kabupaten/Kota di Indonesia mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging. Sehingga wabah penyakit infeksi 

emerging tidak terjadi. 
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b. Definisi operasional 

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging adalah jumlah (angka absolut) 

Kabupaten/Kota di Indonesia yang: 

1. Memiliki TGC aktif, 

2. Melakukan pengamatan mingguan dan/atau penilaian risiko berkala, 

3. Memiliki NSPK penanggulangan PIE, 

4. Memiliki pembiayaan penanggulangan PIE dan/atau KLB, 

Kabupaten/Kota yang dikatakan mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging harus memiliki pain 1 dan 2. 

c. Rumus/cara perhitungan 

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian 
penyakit infeksi emerging 

x 100% 
Target Kabupaten/Kota yang mampu 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian 
penyakit infeksi emerging pada tahun tsb. 

• Numerator adalah jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan 
pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging 

• Denominator adalah target kabupaten/kota yang mampu melaksanakan 
pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging pada tahun 
tersebut 

d. Target dan Capaian indikator TA 2015-2016-2017 

Tabel I. Capaian Kinerja TA 2016 -2017 
Tahun 

(Kab/Kota) 
Target 

(Kab/Kota) 
Capaian 

(Kab/Kota) 
Kinerja (%) 

 
2016 200 146 73 
2017 280 256 91.4 
2018 300 
2019 400 

Pada tahun 2016, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan 
dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 146 Kab/Kota dani 
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target 200 Kab/Kota (73%). Pada tahun 2017, jumlah Kab/Kota yang mampu 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging 
sebanyak 256 Kab/Kota dan i target 280 Kab/Kota (91.4%). Dan i tabel tersebut 
dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 meningkat 
dibandingkan dengan tahun 2016. 

Grafik 3.9 
. Kab/Kota yang Mampu Melaksanakan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging TA 2017 

Dan i grafik 1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, sebanyak 474 Kab/Kota 
sudah melaporkan indikator capaian kinerja. Dan i target 280 Kab/Kota yang harus 
mampu pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging, sebanyak 256 
Kab/Kota sudah mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 
infeksi emerging. Dengan demikian, capaian kinerja Subdirektorat penyakit infeksi 
e.rnerging pada tahun 2017 adalah 9,1.4%. 
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Grafik 3.10 
Persentase Capaian Kab/Kota yang Mampu Melaksanakan 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 

Per Provinsi TA 2017 

Pada grafik 3.10. terlihat bahwa dan i 474 Kab/Kota yang sudah melapor, Provinsi 
yang persentase capaiannya paling tinggi yaitu Provinsi Jambi (100%), Bangka 
Belitung (100%), DKI Jakarta (100%) dan D.I. Yogyakarta (100%). 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan 

Beberapa hat yang mendukung capaian kinerja indikator antara lain: 
• Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas pusat dan 

daerah. 
• Adanya surat permohonan pendataan yang diupdate secara berkala dani 

Sesditjen P2P kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 
• Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan secara 

bertahap. 
• Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Tim Gerak Cepat (TGC) yang dapat 

mendukung pengaktifan kembali Tim Gerak Cepat (TGC) di Pusat dan 
Daerah. 

• Pelaksanaan pertemuan koordinasi dan workshop penguatan kapasitas 
jejarina melibatkan petugas kesehatan di daerah yang menjadi forum diskusi 
dan koordinasi serta memfasilitasi komunikasi dan diseminasi informasi 

• Pencetakan dan pendistribusian media KIE serta NSPK penyakit infeksi 
emerging ke daerah. 
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f. Analisis Penyebab Kegagalan/Ketidakberhasilan 

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan/ketidakberhasilan target antara 
lain: 
• Petugas Provinsi tidak men gupdate informasi capaian Kab/Kota yang mampu 

melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencegahan dan pengendalian 
penyakit infeksi emerging secara berkala. 

• Kab/Kota umumnya memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) namun tidak memiliki 
SK sehingga Tim Gerak Cepat (TGC) wilayah tersebut tidak dapat dikatakan 
aktif. 

• Masih ada Kab/Kota yang belum memahami indikator kinerja sehingga untuk 
men gupdate pengisian formulir indikator masih memerlukan pendampingan 
dan i Pusat. 

g. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

Selama tahun 2017, upaya yang sudah dilaksanakan untuk mencapai taget 
indikator antara lain: 
• Melakukan advokasi dan sosialisasi ke 34 Provinsi secara bertahap kepada 

petugas maupun pimpinan di daerah. 
• Melaksanakan pertemuan koordinasi di 3 regional yang melibatkan petugas 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging seluruh Indonesia. 
• Melaksanakan kegiatan Training of Trainer (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC) 

sebanyak 7 angkatan di Pusat dan Provinsi. 
• Melakukan kegiatan Table Top Excersice (TTX) menghadapi penyakit infeksi 

emerging yang melibatkan lintas sektor. 
• Melaksanakan kegiatan workshop penguatan kapasitas jejaring penyakit 

infeksi emerging. 
• Penyediaan dan pendistribusian pedoman dan media KIE penyakit infeksi 

emerging ke daerah. 
• Dukungan asistensi dan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di daerah. 
• Penyediaan pembiayaan untuk verifikasi rumor, penyelidikan epidemiologi, 

dan pengiriman spesimen penyakit infeksi emerging. 

h. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

• Petugas Provinsi masih kurang proaktif dalam melakukan update pendataan 
capaian kemampuan Kab/Kota. 

• Beberapa Kab/Kota sudah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) namun tidak 
memiliki atau belum meupdate SK Tim Gerak Cepat (TGC) aktif. 

• Petugas Kab/Kota masih kurang aktif untuk memiliki NSPK penyakit infeksi 
emerging. 

• Masih ada petugas Kab/Kota yang belum begitu memahami indikator 
sehingga diperlukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi formulir 
nPndataan 
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I Rencana Pemecahan Masalah 

• Mengirimkan surat permohonan pendataan secara berkala kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengingatkan petugas provinsi yang masih 
kurang proaktif dalam mengumpulkan pendataan indikator. 

• Melakukan pelatihan bagi Tim Gerak Cepat (TGC) di Kab/Kota untuk 
mendukung pengaktifan kembali Tim Gerak Cepat (TGC) Kab/Kota. 

• Memastikan pendistribusian NSPK penyakit infeksi emerging ke daerah dan 
memberikan sumber informasi (seperti website infopenyakit.org) untuk 
mendorong petugas daerah agar lebih aktif memiliki NSPK penyakit infeksi 
emerging. 

• Petugas pusat melakukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi formulir 
pendataan kemampuan indikator. 

• Melakukan pertemuan koordinasi dan workshop dengan petugas pencegahan 
dan pengendalian penyakit infeksi emerging. 

j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di tingkat 
pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 

Pada tahun 2017, dan i alokasi anggaran sebesar Rp. 8.240.315.000, 
terealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.930.381.541,- (84,10%) denaan capaian 
indikator sebesar 93%. 

k. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp, 8.240,315,000,-
alokasi anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar Rp. 6,930.381.541,-
dengan perincian sebagai berikut: 

I\ISP1( SDIVI Sarana dan Layanan 
Prasarana Pengendalian PIE 

Alokasi Rp. 748.760.000 Rp. 2.949.310.000 Rp. 1.518.740.000 Rp. 1.350.637.000 

Realisasi Rp. 565.992.900 Rp. 2.672.076.747 Rp. 986.040.000 Rp. 1.251.770.100 
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I. Dokumentasi Kegiatan TA 2017 
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B.7. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai Kebijakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 
wabah sebesar 64% 

a. Penjelasan Indikator 

Pada era globalisasi di mana lalu lintas orang, barang, dan alat angkut begitu 
pesat dan berlangsung dalam hitungan jam, risiko persebaran penyakit 
menjadi semakin besar, baik pada lintas wilayah regional sampai pada lintas 
internasional. Kejadian penyakit yang menjadi perhatian international (dikenal 
dengan istilah PHEIC; Public Health Emergency of International Concern) 
semakin meningkat dan berimplikasi bukan hanya pada aspek kesehatan, 
namun juga aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Setiap 
negara diharapkan mempunyai kemampuan dalam sistem kesehatannya untuk 
mampu melakukan pencegahan, pendeteksian, melakukan tindakan 
penanggulangan dan melaporkan suatu kejadian yang berpotensi kedaruratan 
kesehatan masyarakat. 

International Health Regulations (2005) yang diberlakukan Tahun 2007 
merupakan Regulasi Kesehatan Internasional yang disetujui oleh 194 negara 
anggota WHO dalam sidang World Health Assembly (WHA) ke-58 
sebagai bentuk kornitmen, tanggung jawab clan upaya bersama dalam 
mencegah penyebaran penyakit lintas negara. IHR (2005) bertujuan 
mencegah, melindungi dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara 
dengan melakukan tindakan sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi 
tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan 
internasional. Daiam reguiasi internasionai ini setiap negara berkewajiban 
untuk meningkatkan kapasitas inti untuk mencapai tujuan IHR (2005). 

Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas Intl tersebut dan 
berdasarkan penilaian telah implementasi penuh IHR (2005). Regulasi ini 
merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan kerjasama 
internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi terjadinya PHEIC 
atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD). 
Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan upaya cegah tangkal dalam 
rangka perlindungan Indonesia dan dunia terhadap Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) dilakukan koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi lintas sektor untuk mempertahankan kemampuan dalam 
hal deteksi, verifikasi, penilaian, pelaporan dan penanggulangan potensi 
terjadinya KKM-MD. 

Wilayah kabupaten/ kota sebagai bagian dan i negara harus mempunyai 
kapasitas dalam surveilans, deteksi dini dan respon sebagai jaminan kapasitas 
suatu negara dalam kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan 
masyarakat (KKM). Kesiapsiagaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen 
kebijakan yang merupakan kesepakatan bersama seluruh lintas sektor yang 
ada di suatu wilayah dalam penanggulangan KKM yang berpotensi terjadi di 
wilayahnya. Dokumen tersebut dinamakan dokumen rencana kontinjensi. 

Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan seluruh lintas sektor yang ada di 
suatu wilayah dalam memberikan input untuk mendapatkan dokumen yang 
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adekuat dan dapat diandalkan. Penetapan KKM yang potensial terjadi 
disepakati bersama, begitu pula dengan pembagian peran, tugas dan fungsi. 
Melalui proses penyusunan inilah didapatkan komitmen bersama untuk 
menjamin kesiapsiagaan dalam menghadapi KKM. Finalisasi dan i dokumen ini 
adalah dengan ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh Bupati/ 
Walikota. 

b. Definisi Operasional 

Kabupaten/ kota yang memiliki pintu masuk internasional (pelabuhan, bandar 
udara dan PLBDN) melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh bencana non alam, yaitu: 
penyakit, bahan kimia, radiasi nuklir dan keamanan pangan. 

Upaya kesiapsiagaan yang dimaksud adalah penyusunan dokumen kebijakan 
kesiapsiagaan yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait (satuan 
kerja perangkat daerah) untuk penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah. 

. Rumus/ Cara perhitungan 

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai 
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 

x 100% 
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk intemasional 

• Numerator adalah jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 
yang berpotensi wabah 

• Denominator adalah jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk 
intemasional; pada saat baseline sebanyak 106 kabupaten/kota 

• Kriteria pengukuran adalah periode prevalens kumulatif 
• Indikator diukur per tahun 

d. Capaian indikator 

Pada tahun 2017, persentase kabupaten/ kota dengan pintu masuk 
internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 66% dan i target 
64% sehingga pencapaian kinerja sebesar 103%. Pada tahun 2016, 
persentase kab/kota yang memiliki dokumen 	rencana kontinjensi 
penanggulangan KKM sebanyak 47% dan i target 46%. 
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Kabupaaten/Kota yang Memiliki Dokumen 
Kesiapsiagaan Penanggulangan KKM 

Tahun 2015 - 2017 

TAHUN TARGET KABUPATEN/KOTA TARGET (%) CAPAIAN (%) 
2015 31 29 29% 27% 
2016 49 50 46% 47% 
2017 68 70 64% 66% 
2018 87 82% 
2019 106 100% 

Capaian lndikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mempunyai 
Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan KKM 

Tahun 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

• Target (%) 29% 46% 64% 82% 100% 

• Capaian (%) 27% 47% 66% 

Grafik. 3.11 
Capaian lndikator Persentase Kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan KKM Tahun 2015-2019 

Pada tahun 2015 sebanyak 29 kabupaten/ kota telah menyusun dokumen 
rencana kontinjensi. Pada tahun berikutnya, bertambah sebanyak 21 
kabupaten/ kota, sehingga pada tahun 2016 tercapai sebanyak 50 kabupaten/ 
kota yang telah menyusun dokumen rencana kontinjensi. Kemudian pada 
tahun 2017 bertambah lagi sebanyak 20 kabupaten/ kota. Dengan demikian 
sampai dengan 2017, 70 kabupaten/ kota telah memifiki kebijakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan KKM. Sampai dengan tahun 2019, 
perlu disusun sebanyak 36 dokumen lagi untuk mencapai target 106 
kabupaten/ kota. Dengan dukungan sumber daya dan penanggaran, baik 
dana pusat maupun dekonsentrasi, target tersebut akan dapat tercapai 
sampai dengan akhir tahun 2019. 
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e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator 
antara lain: 
• Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi 

dan koordinasi 	balk 	verbal 	maupun 	surat 	kepada 
propinsi/kabupaten/kota sasaran penyusunan dokumen. 

• Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi ke kabupaten/kota sasarn 
penyusunan dokumen 

• Peiaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di 
kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dan i pusat dan dana 
dekonsentrasi 

• Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan 
Provinsi dapat 	menganggarkan 	kegiatan 	terkait 	kesiapsiagaan 
penanggulangan KKM di wilayah 

• Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan di Wilayah yang menjadi forum diskusi dan koordinasi serta 
memfasilitasi komunikasi dan diseminasi informasi kepada kabupaten/kota 
sasaran yang akan melakukan penyusunan 

f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1. Advokasi dan sosialisasi regulasi kesehatan internasional atau 
International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas Intl IHR dan 
paket aksi keamanan kesehatan global 

2. Penilaian pencapaian kapasitas Intl 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 sector 

4. Melaksanakan 	workshop 	penyusunan 	rencana 	kontinjensi 
mencakup konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi potensi KKM, 
pengumpulan data dasar danmembangun komitmen lintas sektoral dan 

5. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi KKM 
dengan melibatkan seluruh lintas sektoral pemerintah daerah yang terkait 
dengan kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat 

6. Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan di Wilayah mengundang seluruh kabupaten/kota sasaran yang 
akan menysun dokumen dengan metode pemaparan materi, Tanya jawab 
dan Focus Group Discussion (FGD) 

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

1. Masih adanya pemahaman SKPD di daerah bahwa penyusunan rencana 
kontinjensi merupakan tanggung jawab instansi kesehatan saja 

2. Dokumen rencana kontinjensi wilayah belum menjadi prioritas 
dibandingkan program lainnya sehingga di beberapa daerah dengan 
mekanisme dana dekonsentrasi melakukan pemotongan anggaran 
penyusunan rencana kontinjensi yang menyebabkan rangkaian kegiatan 
penyusunan rencana kontinjensi tidak berjalan sesuai jadwal/rencana dan 
berdampak pada kualitas penyusunan dokumen renkon. 

3. Terdapat kesulitan dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan di 
daerah karena berbenturan dengan kegiatan lain 

h. Pemecahan Masalah 

1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan terhadap 
kedaruratan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah 
sasaran untuk menyamakan pemahaman dan rencana tindak lanjut 
pelaksanaan kegiatan pembuatan dokumen rencana kontinjensi. Hal ini 
dapat meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang 
disepakati. 

2. Mendorong kabupaten/kota sasaran untuk menyelesaikan hambatan 
administrasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana 
yang telah disepakati baik melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi 
maupun pusat 

3. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk memenuhi 
permintaan narasumber dan berbagai daerah untuk memfasilitasi 
pembentukan dokumen rencana kontinjensi 

4. Mengoptimalisasikan potensi daerah dalam kesiapsiagaan kedaruratan 
khususnya kedaruratan bencana alam untuk memperkaya dan 
memperkuat substansi kedaruratan kesehatan masyarakat 

5. Menyesuaikan metode penyusunan dokumen dengan waktu yang tersedia 
termasuk desain kegiatan yang interaktif (diskusi, table top, simulasi) dan 
penyusunan draft awal sebelum pertemuan 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

1. Efisiensi penggunaan anggaran paket meeting menjadi jauh di bawah pagu. 
Pada beberapa daerah, harga paket meeting jauh di bawah pagu hingga 
setengah sampai dua per tiga dan i pagu. Hal ini dimungkinkan pada daerah 
yang cukup banyak alternatif pilihan hotel dan paket yang ditawarkan cukup 
representatif berdasarkan rekomendasi instansi di daerah. 
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Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana 
Kontinjensi di Wilayah Kab. Pohuwato oleh Bupati 
Pohuwato 

Tim Penyusun Dokumen Rencana Kontinjensi di 
Provinsi Sulawesi Utara 

j. Realisasi Anggaran 

INDIKATOR 
REALISASI (Rp) 

NSPK SDM SARP RAS LAYANAN 
Persentase kabupaten/kota 	yang mempunyai 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan 
kedaruratan kesehatan nnasyarakat yang 
berpotensi wabah 

33 .841.300 - - 3.758.235 329 

k Dokumentasi Kegiatan 
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B.8 Persentase 	Pelabuhan/Bandara/PLBD 	yang 	melaksanakan 
kebijakan kesiapsiagaan dalarn penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 80% 

a. Penjelasan Indikator 

Secara geografis Indonesia berada dalam posisi yag strategis karena berada di 
tengah-tengah jalur lalu lintas intemasional. Selain itu, Indonesia yang 
berbentuk negara kepulauan membuat Indonesia memilki banyak pintu masuk 
baik internasional maupun regional. Hal ini memberikan begitu banyak peluang 
strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Di sisi lain, 
banyaknya akses untuk masuk dan keluar Indonesia meningkatkan risiko untuk 
penyebaran penyakit. 

Diperlukan kesiapsiagaan khusus di pintu masuk negara, baik dan i segi 
kebijakan, koordinasi, maupun kapasitas sumber daya. Hal ini tertuang di dalam 
IHR (2005) di mana setiap pintu masuk perlu meningkatkan kapasitasnya. 
Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas untuk mencegah, 
mendeteksi dan merespon faktor risiko di pintu masuk negara dalam rangka 
pengendalian penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat (KKM). Kapasitas tersebut sesuai dengan regulasi IHR (2005). 
Regulasi ini merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan 
kerjasama internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi 
terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-
MD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). 

Salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan upaya cegah tangkal 
dalam rangka perlindungan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap KKM 
adalah melalui penyusunan dokumen kebijakan yang disusun bersama dengan 
lintas sektor terkait, yang dinamakan dengan dokumen rencana kontinjensi. 
Penyusunan dokumen rencana kontinjensi di pintu masuk negara melibatkan 
seluruh lintas sektor yang ada di peiabuhan, bandara, atau PLBDN, termasuk di 
dalamnya otorita pelabuhan/bandara/PLBN, unsur QIC (Quarantine, 
Immigration, Custom; Karantina, lmigrasi, Bea Cukai), Dlnas Perhubungan, 
Kepolisian, TNI, Dlnas Kesehatan, dan instansi lainnya. Finalisasi dan i dokumen 
ini adalah dengan ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh 
Q-abkandar/ Otorita Bandar& Pengelola PLBN. y IA/ 

b. Definisi Operasional 

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang memiliki kebijakan 
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Penyusunan 
dokumen kebijakan kesiapsiagaan melibatkan lintas program dan lintas sektor 
terkait (satuan kerja perangkat daerah) untuk penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. 
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c. Rumus/ Cara perhitungan 

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD 
yang melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah 

x 100% 
Jumlah pintu masuk intemasional 

• Numerator adalah jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBDN yang melaksanakan 
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah. 

O Denominator adalah jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk 

internasional; pada saat baseline sebanyak 106 kabupaten/kota 

• Kriteria pengukuran adalah periode prevalens kumulatif 
• Indikator diukur per tahun 

d. Capaian Indikator 
Pada tahun 2017, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN 
internasional yang melaksanakan kebijakan penanggulangan Kedaru ratan 
Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 81% dan target 80%. 
Sedangkan pada tahun 2016, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN 
internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan 
KKM sebanyak 73% dan target 70% seperti dalam grafik dan tabel dibawah ini: 

Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang Melaksanakan 
Kesiapsiagaan Penanggulangan KKM 

Talilin 2015 - 2017 

TAHUN TARGET PEL/BAN/PLI3DN TARGET (%) CAPAiAN (%) 
2015 64 70 60% 66% 
2016 74 78 70% 73% 
2017 85 86 80% 81% 
2018 95 90% 
2019 106 100% 
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Capaian lndikator Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN 
Internasional yang Melaksanakan Kebijakan Kesiapsiagaan datam 

Penanggulangan KKM 
Tahun 2015- 2019 

100% 
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60% 
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0% 
2015 2016 2017 2018 2019 

I Target (%) 60% 70% 80% 90% 100% 
• Capaian (%) 66% 73% 81% 

Grafik 3.12 
Capaian lndikator Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBDN Internasional yang 

melaksanakan kebijakan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan KKM 
Tahun 2015-2019 

Pada tahun 2015 sebanyak 70 pintu masuk internasional telah menyusun 
dokumen rencana kontinjensi. Pada tahun berikutnya bertambah sebanyak 78 
dokumen. Kemudian pada tahun 2017 bertambah lagi sebanyak 8 dokumen 
sehingga sampai dengan tahun 2017 tercapai 86 pintu masuk internasional yang 
menyusun dokumen rencana kontinjensi. Melalui koordinasi dengan KKP dan 
lintas program serta lintas sektor terkait, 20 dokumen lagi akan dapat tersusun 
untuk mencapai target di akhir tahun 2019. 

e. Analisa Penyebab Keberhasilan 
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator 
antara lain: 
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan 

koordinasi melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kepada stakeholder 
di lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN serta pemerintah daerah 
setem pat 

2. Adanya advokasi dan sosialisasi dengan melibatkan stakeholder di 
lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN dan lintas sektor terkait 
lain nya 

3. Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Kantor Kesehatan 
Pelabuhan dapat menganggarkan kegiatan terkait kesiapsiagaan 
penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di pintu masuk 
negara 

4. Melakukan upaya koordinasi dan integrasi dengan pemangku kebijakan di 
pusat balk dengan mengadakan rapat koordinasi dan/ atau pertemuan 
dengan anggaran Subdit maupun menghadiri pertemuan yang diadakan 
olPh KPn-iPntPrian/ LPrnbaga 
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f. I Inntpn yang rlilnleuitenn linfilk me.nrsopni indikater 
1. Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional atau 

International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan 
paket aksi keamanan kesehatan global 

2. Pendampingan teknis penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu 
masuk negara, •vvilayah dan nasional dengan melibatkan lintas sektor 
terkait 

3. Advokasi dan Sosialisasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap 
faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan 
stakeholder di lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN dan lintas 
sektor terkait 

4. Koordinasi dan pendampingan teknis dalam proses penyusunan 	rencana 
kontinjensi mencakup konsep 

5. Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi untuk membahas 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dengan 
melibatkan KKP dan mengundang iintas sektor terkait, seperti: 
Kementerian Perhubungan, BNPP, baik sebagai narasumber maupun 
sebagai peserta 

6. Melakukan reviu terhadap dokumen rencana kontinjensi yang telah disusun 
dan terlibat secara aktif dalam proses table top exercise (TTX) dan simulasi 

g. Kendala/masalah yang dihadapi 
Beberapa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menganggarkan penyusunan/ 
reviu dokumen rencana kontinjensi mengalami efisiensi anggaran sehingga 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

h. Pemecahan Masalah 
1. Mengintensifkan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat kepada stakeholder 
di lingkungan pelabuhan/bandar udara/PLBDN serta lintas sektor terkait, 
dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan 
program yang disepakati, serta menjadikan penyusunan/ reviu rencana 
kontinjensi sebagai salah satu prioritas kegiatan 

2. Berkomunikasi dan melakukan koordinasi aktif dengan otoritas terkait untuk 

mendnpntkn rilikungan pe•nyelenggaraan kegiatan di pintu mast :1k negara, 

Salah satunya adalah dengan BNPP sebagai koordinator program di 

PLBDN yang slap memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka 

memenuhi lnstruksi Presiden terkait Pos Lintas Batas Negara Terpadu. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

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

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

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 

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

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dan i perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Jakarta, 3 Januari 2017 

Pihak Kedua, 	 Pihak Pertama, 
Direktur 	_.alyencegahan 	 Direktur Surveilans dan Karantina 
Dan rtIat enyak it 	 Kesehatan 

dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH,DSc 
NIP. 195809231983112001 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

No  Sasaran Strategis Indlkator KInerja 1  2 3 
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit 
yang dapat dicegah dengan imunisasi, 
peningkalan surveilans, karantina kesehatan. 

1 Persentase Anak usia 0-11 bulan 
yang mendapat imunisasi dasar 
lengkap 

2 Persentase Anak Usia 12-24 bulan 
yang mendapatkan imunisasi DPT-
HB-Hib lanjutan 

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

4 Penemuan kasus Discarded 
campakz 2/100.000 penduduk 

5 Penemuan Kasus AFP non Polio 
pada penduduk usia kurang dari 15 
tahun 

6 Jumlah Kabupaten/Kola yang 
mampu melaksanakan 
pencegahan dan pengendalian 
penyakit inteksi Emerging 

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

8 Persentase 
pelabuhan/bandara/PLBD yang 
melaksanakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan 
kedaruratan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

Jumlah anggaran kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan adalah sebesar Rp. 577.89'.651.000,- 

_ Jakarta, 	3 Januari 2017 

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan 

dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH,DSc 
NIP. 195809231983112001 
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dr. 	hamad Subuh, MPP 
NIP. ,Z0,11919890210 



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560 

Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807 	GERMAS 

KEPUTUSAN DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 
TENTANG 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SURVEILANS 
DAN KARANTINA KESEHATAN TAHUN 2017 

Nomor: HK.03.05/11.5/  p_ik5-  /2017 

DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 

	

Menimbang 	a. Bahwa mulai dan i pejabat eselon 11 diwajibkan melaporkan 
akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 
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 Kesehatan; 

	

Mengingat 	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) 

3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664). 

5 Peraturan 	Menteri Kesehatan No.2416 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 
Kesehatn. 

6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 



Lampiran Keputusan Direktur Surveilans dan 
Karantina Kesehatan 
Nomor 	: HK.03.05/11.5/ 2_1(5- 	/2017 
Tanggal 	: fe  9eSe-0/0011-- 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 
DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN TAHUN 2017 

Pelindung/Pengarah Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Penanggung Jawab 
Kasubdit Surveilans 
Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan 
Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging 
Kasubdit Imunisasi 
Kepala Subbag Tata Usaha 

Kontributor 
Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 
Kepala Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah 
Kepala Seksi Deteksi Penyakit Emerging 
Kepala Seksi Intervensi Penyakit Emerging 
Kepala Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara 
Kepala Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat 
Negara 
Kepala Seksi Imunisasi Dasar 
Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus 

Editor 
Siti Masfufah, SKM 
Megawaty Aslyna, SKM,MKM 
Dian Eka Sutra, SKM 
Adistikah Aqmarina,SKM 
Ibrahim, SKM 
Diani Litasari, SKM 

Sekretariat 
Noviyawati,SE, M.Kes 
Dhanny Yulaitmoko, SKM,MKM 
Emy Sazali, SKM 
Dian Kartika Irnayanti, SKM 
Renitha Hertadiningtyas, SE A1  
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560 	 ••11P 

Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807 GERMAS 

KEPUTUSAN DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 
TENTANG 

TIM PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SURVEILANS 
DAN KARANTINA KESEHATAN TAHUN 2017 

Nomor: HK.03.05/11.5/ i(s• , \ /2017 

DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 

	

Menimbang 	a. Bahwa mulai dan i pejabat eselon II diwajibkan nnelaporkan 
akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 
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 Kesehatan; 

	

Mengingat 	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) 

3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664). 

5 Peraturan Menteri Kesehatan No.2416 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 
Kesehatn. 

6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 



Memutuskan 

Menetapkan 	KEPUTUSAN DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA 
KESEHATAN TENTANG TIM PENGUMPULAN DATA 
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SURVEILANS 
DAN KARANTINA KESEHATAN TAHUN 2017 

Pertama 	 Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini 
adalah membantu menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan 
memberikan masukan untuk laporan kinerja Direktorat Surveilans 
dan Karantina Kesehatan; 

Kedua 	 Dalam melaksanakan tugasnya Tim bekerjasama dan berkoordinasi 
dengan semua unit terkait. 

Ketiga 	 Tim bertanggungjawab kepada Direktur Surveilans dan Karantina 
Kesehatan dan wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan 
Pengumpulan data gunanPenyusunan Laporan Kinerja. 

Keempat 	 Keputusan Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan ini berlaku 
sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. 

7' 
Ditetapkan 	: di Jakarta 
Pada Tanggal : Desember 2017 
Direktur 
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‘11'  ELIZABETH JANE SOEPARDI 
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Lampiran Keputusan Direktur Surveilans dan 
Karantina Kesehatan 
Nomor 	: HK.03.05/11.5/ 07-11S, I /2017 
Tanggal : poe_ukc,(2,e_ 	 • 

TIM PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 
DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN TAHUN 2017 

Pelindung/Pengarah Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Penanggung Jawab 
Kasubdit Surveilans 
Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan 
Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging 
Kasubdit Imunisasi 
Kepala Subbag Tata Usaha 

Kontributor 
Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 
Kepala Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan VVabah 
Kepala Seksi Deteksi Penyakit Emerging 
Kepala Seksi Intervensi Penyakit Emerging 
Kepala Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara 
Kepala Seksi Karantina Kesehatan VVilayah dan Pos Lintas Batas Darat 
Negara 
Kepala Seksi Imunisasi Dasar 
Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus 

Editor 
Siti Masfufah, SKM 
Megawaty Aslyna, SKM,MKM 
Dian Eka Sutra, SKM 
Adistikah Aqmarina,SKM 
Ibrahim, SKM 
Diani Litasari, SKM 

Sekretariat 
Noviyawati,SE, M.Kes 
Dhanny Yulaitmoko, SKM,MKM 
Emy Sazali, SKM 
Dian Kartika Irnayanti, SKM 
Renitha Hertadiningtyas, SE 

Direktur 
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