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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat dan karunia-Nya Dokumen Laporan
Tahunan 2017 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

telah dapat

diselesaikan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu
laporan tahunan.
Dokumen laporan tahunan ini menggambarkan program yang telah dilaksanakan oleh
Dit Surveilans dan Karantina Kesehatan selama kurun waktu satu tahun anggaran
2017. Setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa hambatan dan tantangan, namun hal tersebut
dapat diatasi secara baik. Untuk selanjutnya dapat menjadi pemicu bagi peningkatan
pencapaian kinerja di tahun mendatang.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2017 mi.
Upaya maksimal sudah dilakukan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana
kerja tahun 2016, namun disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan
dalam mencapai tujuan pembangunan nasional Simkar dan Kesma. Diharapkan
laporan ini dapat memberikan gambaran dan acuan yang dapat digunakan sebagai
salah satu bahan dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya.
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BAB I
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

A.

HAMBATAN TAHUN LALU
1. Kegiatan Surveilans
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Surveilans tahun 2016 antara lain :
a. Belum semua puskesmas terjangkau oleh jaringan sinyal komunikasi.
b. Belum semua provinsi melakukan migrasi SKDR berbasis website
c. Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans (puskesmas,
Kabupaten/Kota dan provinsi)
d. Terbatasnya anggaran didaerah baik diprovinsi maupun kabupaten/kota untuk
kegiatan surveilans penyakit.
e. Sebagian besar sinyal yang muncul tidak langsung diikuti dengan pengambilan
sampel dalam rangka konfirmasi kasus karena sarana prasarana di
laboraturiurn.
f.

Belum optimalnya komitmen Dinas Kesehatan untuk melakukan respon
terhadap sinyal yang ada di SKDR

g. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans
PD3I baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih
terbatasnya dukungan dana operasional bersumber APBD.
h. Kondisi geografis yang sulit di jangkau sehingga petugas mengalami kesulitan
saat melakukan PE
i.

Penanggulangan KLB tidak tuntas dan efektif baik di tingkat provinsi maupun
kab/kota sehingga kasus P03I tetap ada
Sistem pelaporan kasus PD3I di fasyankes swasta belum terlibat

2. Kegiatan Penyakit Infeksi Emerging
Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Penyakit Infeksi Emerging tahun 2017,
antara lain :
a. Belum semua kabupaten/kota memiliki TGC aktif
b. Upaya deteksi dini penyakit infeksi emerging melalui pengamatan penyakit belum
optimal.
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3. Kegiatan lmunisasi
Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Imunisasi tahun 2017, antara lain :
a. Masih tingginya disparitas cakupan antar daerah, sehingga menimbulkan
kantong-kantong imunisasi;
b. Masih adanya penolakan dani masyarakat terhadap program imunisasi
terkait dengan status kehalalan vaksin, reaksi simpang pasca imunisasi
(KIPI) dan berita-berita negatif tentang imunisasi;
c. Belum optimal komitmen pemerintah daerah dalam mendukung
pelaksanaan program imunisasi, khususnya penyediaan alokasi dana
operasional dan penyediaan dan pemerataan distribusi tenaga pelaksana
imunisasi;
d. Belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan imunisasi
rutin dan tambahan;
e. Belum optimalnya pemanfaatan dana BOK untuk mendukung kegiatan
imunisasi;
f.

Masih kurangnya sosialisasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
tentang imunisasi dani berbagai media;

g. Masih kurangnya kemampuan petugas daerah dalam melakukan surveilans
KIPI;
h. Sistem pelaporan cakupan imunisasi dani daerah hingga ke pusat yang
belum dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu;
i.

Belum optimalnya jaringan provider internet di daerah;

j.

Kurangnya kemampuan petugas dalam mengoperasionalkan software PWS
imunisasi;

k. Belum optimalnya daerah dalam melaksanakan manajemen logistik (vaksin,
alat suntik, dan cold chain) sesuai dengan standar;
I. Adanya efisiensi anggaran imunisasi pada kegiatan monitoring evaluasi dan
bimbingan teknis ke daerah, sehingga tidak adanya pembiayaan untuk
melakukan monitoring evaluasi dan bimbingan teknis kepada daerah yang
bermasalah.
4.

Keg iatan Kekarantinaan Kesehatan
Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Kekarantinaan Kesehatan tahun 2016,
antara lain:
a. Sistem pelaporan dan pencatatan elektronik KKP sudah dibangun dan
dikembangkan dan saat ini sudah dimanfaatkan, namun demikian masih ada
beberapa KKP yang belum mengimplementasikan.
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b. Terbatasnya kemampuan dan komptensi SDM dalam pelaksanaan program
kekarantinaan kesehatan dan kesehatan pelabuhan dengan kesempatan untuk
mengikuti pendidikan dan latihan yang terbatas setiap tahun. Beberapa
wilayah kerja bandar udara dan pos lintas batas negara telah dikembangkan,
namun belum didukung dengan sumber daya khususnya tenaga.
C. Masih berprosesnya payung hukum dalam bentuk Undang-Undang
Kekarantinaan Kesehatan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan HAM yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan teknis
program kekarantinaan khususnya di wilayah atau masyarakat.
d. Belum terstandarisasinya seluruh pelaksanaan Program Karantina dan
Kesehatan Pelabuhan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
e. Masih banyaknya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
masih belum atau sedang direview atau dalam proses direvisi dalam rangka
menyeleraskan implementasi International Health Regulations (IHR) 2005.
f. Masih perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dalam hal kemampuan
utama (core capacities) yang disyaratkan dalam regulasi kesehatan
internasional (2005) dalam hal deteksi dini dan respon cepat terhadap kejadian
berpotensi PHEIC di semua tingkatan administrasi di Pintu Masuk Negara
(Pelabuhan/Bandara/PLBD) dan wilayah terutama di bidang sumber Daya
Manusia belum merata dalam melaksanakan amanat IHR 2005.
g. Masih kurangnya kekuatan koordinasi antar sektor terkait dalam pelaksanaan
upaya kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.
h. Pada Dinas Kesehatan Kab/Kota/Propinsi belum adanya program yang secara
khusus bertanggungjawab dalam upaya pelaksanaan kekarantinaan di
wilayah.
Kurangnya kemampuan deteksi , pengendalian terhadap faktor yang punya
potensi menimbulkan Kedaruaratan Kesehatan Masyarakat atau Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC) dan belum mantapnya jejaring
sistem surveilans terpadu secara vertikal dan horizontal.
j. Feedback pelaporan dani Pusat ke KKP masih belum bisa dilakukan karena
belum memadainya Sistem lnformasi Manajemen Kesehatan di Pusat dan
beberapa KKP masih belum melaporkan kegiatannya ke Pusat secara rutin.

Masalah dalam penyelenggaraan kegiatan Kekarantinaan Kesehatan, antara lain:
b. Sistem pencatatan dan pelaporan baik dani aspek kelengkapan maupun
ketepatan waktu masih sangat rendah
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c. Penyediaan logistik dan dokumen kesehatan dalam rangka pelayananan
kekarantinaan kesehatan di KKP sering mengalami kekosongan
d Pelayananan kekarantinaan kesehatan belum sepenuhnya memenuhi harapan
masyarakat terkait kecepatan respon, kualitas dan aspek kenyamanan
Sistem surveilans kesehatan di KKP yang bervariasi sehingga sulit dilakukan
pengolahan dan analisis data antar KKP

B. KELEMBAGAAN
Tugas dan Fungsi Masing-Masing Sub Direktorat:
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 pada pasal 284 Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan
karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
2. Penyiapan pelaksanaan

kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi

emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
3. Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang surveilans,
penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans, penyakit
infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
5. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

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.
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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 kejadian luar biasa dan wabah;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang
kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini
dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini dan respon
kejadian luar biasa dan wabah;
Subdit Surveilans terdiri atas 2(dua) seksi :
a. Seksi Kewaspadaan Dini yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur
dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta
pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini.
b. Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan dibidang Respon Kejadian
Luar Biasa dan Wabah.

2. Subdirektorat Penyakit lnfeksi Emerging mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang penyakit infeksi
emerging.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 291 Subdit Penyakit Infeksi
Emerging menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
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c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria
dibidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
Subdit Penyakit Infeksi Emerging terdiri atas 2(dua) seksi :
C. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Deteksi Penyakit
Infeksi Emerging .
d. Seksi Intervensi

Penyakit Infeksi Emerging

yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Intervensi
Penyakit Infeksi Emerging.
3. Subdirektorat Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan
kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan,evaluasi
dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 295 Subdit Karantina Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos
lintas batas darat negara.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos
lintas batas darat negara.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria
dibidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina
kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.
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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 .
b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan
kriteria,dan

pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi,serta

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

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Imunisasi
Dasar.
b. Seksi Imunisasi lanjutan dan khususs 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.

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

DIREKTORAT SURVEILANS, DAN
KARANTINA KESEHATAN

TATA

SUB
DIREKTORAT
SURVEILANS

SUB
DIREKTORAT
IMUNISASI

SUB
DIREKTORAT
KARANTINA
KESEHATAN

SUB
DIREKTORAT
PENYAKIT
INFEKSI
EMERGING

JABATAN FUNGSIONAL
(EPIDEMIOLOG, SANITARIAN,
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Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tahun 2017
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BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
DASAR HUKUM
Dalam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator pelaksanaan kegiatan Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki acuan dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2. Undang-Undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
3. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah No.40/1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan
Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.45 tentang Penyelenggaraan surveilans
Kesehatan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan No.1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak
Menular Terpadu.
11. Keputusan Menteri Kesehatan No.949/Menkes/SK/ VI11/2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.
12. Keputusan Menteri Kesehatan No.424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman
Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
13. Keputusan Menteri Kesehatan No.425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan No.431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan/Bandara/Pos
Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
15. Keputusan Menteri Kesehatan No.612/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.
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16. Keputusan Menteri Kesehatan No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman
Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
17. Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Surveilans Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Hepatitis Virus;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian.

II. TUJUAN
1.

UMUM
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dan turunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit yang dapat
dicegah dengan program surveilans dan karantina kesehatan.

2.

KHUSUS
a. Kegiatan Surveilans
•

Terlaksananya penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)
surveilans

•

Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya surveilans melalui kegiatan
peningkatan kapasitas petugas surveilans

•

Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi surveilans

•

Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deteksi dini
serta respon KLB dan wabah
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•

Tersedianya informasi cepat (realtime) dan tepat tentang adanya kejadian luar
biasa (KLB) penyakit menular atau masalah kesehatan yang terjadi di
masyarakat yang dapat berdampak pada sektor kesehatan.

•

Menyediakan dukungan informasi epidemiologi tentang KLB penyakit menular
bagi pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan program pengendalian KLB
penyakit menular di Indonesia (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

•

Terlaksananya respon cepat setiap adanya ancaman KLB (sebagai upaya
pencegahan) dan respon cepat bila terjadi KLB oleh unit-unit terkait.

•

Data analisis kegiatan Surveilans sebagai salah satu acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran

b. Imunisasi
• Tercapainya target 80% kabupaten/kota dengan minimal 85% sasaran bayinya
mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
• Tercapainya 92% anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap;
• Tercapainya 45% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
Lanjutan;
• Terlaksananya penyusunan, pembahasan, Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) lmunisasi;
• Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya imunisasi melalui kegiatan
peningkatan kapasitas petugas imunisasi;
• Terlaksananya layanan pengawasan pelaksanaan imunisasi melalui kegiatan
pertemuan, monitoring dan penyusunan evaluasi hasil;
• Tersedianya sarana dan prasarana imunisasi dengan melakukan pengadaan
peralatan alat pengendali mutu vaksin, peralatan pengolah data dan peralatan
pendukung kegiatan perkantoran;
• Terlaksananya pembinaan pelaksanaan imunisasi berupa pertemuan koordinasi
dan melakukan bimbingan teknis ke daerah.

C,Penyakit lnfeksi Emerging
• Terlaksananya penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyakit infeksi
emerging
• Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penyakit infeksi emerging
• Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging
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• Meningkatkan pelaporan mingguan kab/kota
• Mengaktifkan TGC di kab/kota
• Meningkatkan kemampuan TGC kab/kota
d. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan;
• Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan;
• Penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang
karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; dan
• Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan
pelabuhan.
SASARAN
• Tercapainya target 85% kabupaten/kota dengan minimal 80% sasaran bayinya
mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
• Tercapainya 92% anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap;
• Tercapainya 45% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-H b
Lanjutan
• Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging
• Meningkatnya anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi.
• Meningkatnya respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB
• Meningkatnya penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu
• Meningkatnya Penemuan kasus non-polio AFP rate per 100.000 pada anak < 15
tahun
• Meningkatnya penemuan kasus 'discarded campak' ?_2 per 100.000 penduduk
• Meningkatnya penemuan kasus faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di
pintu negara.
• Terlaksananya alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan.
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Tabel 2.1.
Indikator dan Real isasi Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun 2017

Indikator Kinerja

Target
2015

Capaian
2015

Kinerja

Target
2016

Capaian

Target

Capaian

2017

2017

Kinerja

Kinerja

2016

2017

2016

2015

Persentase anak usia 0-11
bulan yang mendapat

91

77

85,4

91.5

91,6

100,1

imunisasi dasar lengkap

100
92

92

45

56,5

75

72

96

0,33

16,5

2.06

103

Persentase anak usia 12-24
bulan yang mendapatkan

35

37,1

106

40

58,5

146,3

imunisasi DPT-H8-Hib lanjutan
Persentase Sinyal
Kewaspadaan Dini yang

51,4

79.1

65

60,12

85.8

0.49

24.5

125,5

70

direspon
Penemuan kasus 'discarded
campak'

per 100.000

penduduk

0.35
/100.000

<15 tahun

_?.2

/100.000

/100.000

1,95

Penemuan kasus AFP non Polio
_?..2 per 100.000 penduduk usia

17,5

97,5

/100.000

/100.000

1,96

98
/100.000

Jumlah Kabupaten/Kota yang
mampu melaksanakan

..

pencegahan dan pengendalian

200

Penyakit lnfeksi Emerging

146

73

280

256

91,4

47.17

102

64

66

102

98.9

116.8

80

81

101.4

Persentase kab/Kota yang
mempunyai kesiapsiagaan
dalam penanggulanagan
kedaruratan kesehatan

29
27.35

masyarakat yang berpotensi

93,5

46

wabah

Persentase
Pelabuhan/Bandara/PLBD yang
melaksanakan Kesiapsiagaan
dalam Penanggulangan

60

70

Kedaruratan masyarakat yang
berpotensi wabah
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BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN

A.

Kegiatan Surveilans

1.

Strategi Pelaksanaan
1.1. NSPK Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
a. Penyusunan Draft Teknis Kewaspadaan Dini pada Situasi Bencana dan
Situasi Khusus Lain
b. Penyusunan Draft Pedoman Teknis Respon pada Situasi Khusus & Situasi
Lainnya
c. Penyusunan Juknis Surveilans Lingkungan dalam mendukung Erapo
d. Penyusunan Buku Pedoman Surveilans PD3I
e. Pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku.
1.2. Sumber Daya Manusia Surveilans yang meningkat kualitasnya
a. Workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dalam Kewaspadaan Dini dan
Respon di Provinsi
b. Workshop analisis dan kajian data penyakit berpotensi KLB Tingkat Pusat
c. Pelatihan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat pusat dalam rangka
penanggulangan KLB (NTB)
1.3. Sarana Prasarana Surveilans
a. Logistik lnvestigasi KLB
b. Logistik Penanggulangan KLB
c. Pengadaan Alat Pelindung Dini (APD) Surveilans
d. Paket Logistik Surveilans CRS
e. Pengadaan logistik surveilans polio
1.4. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
a. Pertemuan Koordinasi kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB tingkat
Provinsi
b. Pertemuan Koordinasi PHEOC
c. Pertemuan Tim Pokja Ahli Surveilans PD3I
d. Pertemuan Analisis Data Mingguan PHEOC
e. Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional
f.

Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Surveilans Terpadu Penyakit (SIP)
dan SKDR Tingkat Provinsi
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g. Koordinasi dengan Lintas Program/Sektor dalam rangka penguatan program
surveilans
ft Pertemuan Pembinaan Jafung Epidemiologi
i. Pertemuan Analisis Data Kasus P03I
j.

Pertemuan Komite Verifikasi Campak & Rubella Nasional

k. Pertemuan Koordinasi Eradikasi Polio
I. Honorarium Tim Ahli P03I
m Konfirmasi Kasus Penyakit PD3I
n. Verifikasi sinyal SKDR
o. Pertemuan Pengembangan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) bagi BTKL
p. Pertemuan Pengembangan Web based P03I di 3 Provinsi
q. Pemeliharaan Jaringan & Server
r. Komunikasi cepat SKDR
s. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Surveilans PD3I, SKDR dan STP
t.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan Dini dan
Respon (termasuk surveilans PD3I)

u. Penyusunan KIE dalam rangka menurunkan kasus PD3I dan penyakit
potensi KLB Lainnya
v. Penyusunan Buku Data Surveilans
w. Penyusunan bulletin kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
1.5. Layanan Respon KLB dan Wabah
a Pertemuan koordinasi penanggulangan KLB dan Bencana lintas program
dan sector
b

Rapat Koordinasi Penilaian Risiko Penyakit Berpotensi KLB

c Investigasi KLB Terintegrasi
d

Analisa Data dan Kajian Ilmiah KLB Bersama

e Bimbingan Teknis Investigasi dan Penanggulangan KLB
f. Verifikasi Rumor Penyakit Potensi KLB
g. Operasional Posko KLB (EOC)
h

Komunikasi cepat surveilans berbasis kejadian
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2. Hambatan Dalam Pelaksanaan
2.1. Hambatan dalam pelaksanaan strategi pelaksanaan kegiatan surveilans adalah
a. Belum semua puskesmas terjangkau oleh jaringan sinyal komunikasi.
b. Belum semua provinsi melakukan migrasi SKDR berbasis webs ite
c. Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans (puskesmas,
Kabupaten/Kota dan provinsi)
d. Terbatasnya anggaran didaerah balk diprovinsi maupun kabupaten/kota untuk
kegiatan surveilans penyakit.
e. Kondisi geografis yang sulit di jangkau sehingga petugas mengalami kesulitan
saat melakukan PE
f.

Sebagian besar sinyal yang muncul tidak langsung diikuti dengan pengambilan
sampel dalam rangka konfirmasi kasus karena sarana prasarana di laboraturium.

g. Belum optimalnya komitmen Dinas Kesehatan untuk melakukan respon terhadap
sinyal yang ada di SKDR
h. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3I
balk di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih
terbatasnya dukungan dana operasional bersumber APBD
i.

Sebagian besar petugas surveilans PD3I memiliki tugas rangkap sehingga tidak
fokus pada fungsinya

j.

Sistem pelaporan kasus PD3I di fasyankes swasta belum terlibat

k. Keterlambatan pengadaan reagen/logistik PD3I yang digunakan untuk melakukan
pemeriksaaan laboratorium kasus PD3I
I. Kurangnya sosialisasi ke RS balk pemerintah atau swasta untuk penemuan kasus
AFP dan PD3I lainnya
m. Kurangnya jejaring dengan organisasi profesi dalam penemuan kasus AFP dan
PD3I lainnya
n. Banyaknya temuan kasus AFP dan PD3I lainnya yang terlambat dilaporkan ke
pusat
o. Follow up kasus pending PD3I tidak dilaksanakan
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3. Terobosan Dilakukan
3.1. Terobosan yang dilakukan dalam upaya pencapaian target indikator di kegiatan
surveilans. :
a.

Mengalokasikan dana dekonsentrasi kewaspadaan dini dan respon KLB

b.

Mengupayakan agar penanggulangan KLB < 24 jam menjadi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota

c.

Melakukan penguatan SKD bagi petugas surveilans kab/kota melalui
peningkatan SDM dengan pelatihan

d.

Melakukan pengkajian efektifitas penanggulangan KLB

e.

Mengembangkan sarana komunikasi (SMS gateway) untuk informasi
rumor/KLB penyakit

f.

Mengembangkan surveilans berbasis kejadian (event based surveillance)
untuk menangkap rumors verifikasi terkait dengan KLB

g.

Advokasi pada pemerintah daerah tentang dukungan anggaran dan
operasional surveilans P03I

h.

Mendorong Kepala Dinas dan jajarannya ikut memperkuat dan memantau
kemajuan Erapo di wilayahnya

i.

Mengusulkan kegiatan surveilans PD3I untuk daerah melalui dana dekon dan
DAK/BOK
Melibatkan praktek swasta dalam penemuan kasus P03I secara bertahap
serta mengaktifkan Surveilans Aktif RS (SARS) dan Hospital Record Review
(HRR).

k.

Meningkatkan peran jejaring organisasi profesi dalam penemuan kasus PD3I

I. Penguatan CBMS dengan mengikut sertakan pelayanan swasta dalam
menemukan dan melaporkan kasus campak
m. Pencatatan dan pelaporan kasus P03I berbasis web
n. Penguatan surveilans PD3I berbasis laboratorium
o.

Berperan aktif dalam jejaring surveilans dan respon regional dan global

p. Mengembangkan Posko KLB menjadi PHEOC
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BAB IV.HASIL KERJA
A. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Surveilans dan Kekarantinaan
Kesehatan
1). Masukan (input) anggaran: Rp 1.266.400.000
a. Penyiapan Bahan
Kegiatan penyiapan bahan dilakukan di dalam kantor dengan melibatkan lintas
program dan lintas sektor terkait, penyiapan bahan terdiri dani pengumpulan
bahan penyusunan draft review Kepmenkes No. 1479 Tahun 2003 Tentang
STP, draft Teknis Kewaspadaan Dini Pada Situasi Bencana dan Situasi Khusus
Lainnya, draft review Permenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan SKD KLB dan draft Pedoman surveilans PD3I.
b. Pembahasan
Kegiatan pembahasan dilakukan di dalam kantor dengan melibatkan lintas
program dan lintas sector terkait, pembahasan terdiri dani pembahasan draft
review Kepmenkes No. 1479 Tahun 2003 Tentang STP, draft Teknis
Kewaspadaan Dini Pada Situasi Bencana dan Situasi Khusus lainnya, Buku
Pedoman Surveilans PD3I dan draft review Permenkes No. 949 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyelenggaraan SKD KLB.
c. Finalisasi
Kegiatan finalisasi dilakukan di dalam kota Jakarta dengan melibatkan lintas
program dan lintas sector terkait. Finalisasi pedoman terdiri dani draft Teknis
Kewaspadaan Dini dan Respon pada Situasi Bencana dan Situasi Khusus Lain
dan Penyusunan Pedoman PD3I.
2). Keluaran (output): Rp 794.797.073
• Tersusunnya draft review Kepmenkes No. 1479 Tahun 2003 Tentang STP
• Tersusunnya Draf Teknis Kewaspadaan Dini Pada Situasi Bencana dan Situasi
Khusus lainnya
• Tersusunnya draft review Permenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan SKD KLB
• Tersusunnya draft Buku Pedoman Surveilans PD3I
• Terlaksananya sosialisasi Juknis Surveilans Lingkungan dalam mendukung
Era po.
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3). Hasil (outcome) :
•

Terlaksananya review mengenai pedoman dalam penyelenggaran surveilans
terpadu penyakit (STP) di daerah

•

Tersusunnya draft pedoman teknis dalam penyelenggaraan sistem
kewaspadaan dini penyakit potensial KLB pada situasi khusus dan situasi
khusus lainnya

•

Terlaksananya review pedoman dalam penyelenggaraan SKD KLB sehingga
pedoman mengikuti perkembangan kondisi saat ini

•

Tersusunnya bahan pedoman dalam pelaksanaan surveilans P03I yaitu
pedoman surveilans AFP, Campak Rubella, Pertusis, dan CRS

• Terlaksananya sosialisasi Juknis Surveilans Lingkungan dalam mendukung
Erapo
4). Manfaat (Benefit) :
•

Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan STP dan SKD KLB bagi daerah

•

Tersediannya draft teknis sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB
pada situasi khusus dan situasi khusus lainnya sebagai bentuk kewaspadaan
dini dalam penyelenggaraan surveilans

•

Tersedianya bahan pedoman dalam pelaksanaan surveilans P03I bagi daerah
dan UPT Kemenkes RI

•

Tersedianya pedoman yang digunakan oleh Daerah dan UPT dalam
pelaksanaan surveilans lingkungan khususnya dalam mendukung ERAPO

5). Dampak (Impact):
•

Upaya Kewaspadaan dini KLB dan pelaporan STP berjalan di daerah

•

Terselenggaranya upaya kewaspadaan dini dalam pelaksaaan surveilans
bencana dan situasi khusus

•

Deteksi dini dan upaya penanggulangan penyakit P03I semakin meningkat

•

Terselenggaranya surveilans lingkungan dalam mendukung ERAPO
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B. Sumber Daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang
meningkat Kualitasnya
1).

Masukan (input) anggaran: Rp 1.264.440.000

Kegiatan yang dilaksanakan:
•

Workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dalam Kewaspadaan Dini dan Respon
di Provinsi
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
petugas surveilans Kabupaten/Kota dalam rangka kewaspadaan dini penyakit
dan upaya respon penanggulangannya. Diharapkan dengan adanya
kemampuan ini, kinerja petugas kesehatan di daerah dapat meningkat dalam
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi KLB. Pada tahun
2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di 3 provinsi. Peserta workshop terdiri dani
petugas surveilans Provinsi dan Kab/Kota.

Workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dalam Kewaspadaan Dini dan Respon di
Provinsi NTT
•

Workshop analisis dan kajian data penyakit berpotensi KLB Tingkat Pusat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
petugas surveilans tingkat pusat sehingga bisa melakukan analisa data dengan
baik untuk menghasilkan informasi yang jelas dan menarik baik bagi para
pimpinan di Kemenkes maupun kepada pemerintah daerah yang dapat
digunakan untuk upaya advokasi kesehatan. Dengan analisa data yang rutin
dan baik, maka dapat diketahui tren penyakit yang akan timbui sehingga upaya
pencegahan dapat dilakukan lebih dini.
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•

Pelatihan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat pusat dalam rangka
penanggulangan KLB
Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi NTB, bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan petugas TGC tingkat pusat dalam upaya
kewaspadaan dini dan respon KLB seperti penyelidikan epidemiologi, investigasi
KLB, verifikasi sinyal dan respon KLB, dan sebagainya.

Peserta Pelatihan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat pusat dalam rangka
penanggulangan KLB
2). Keluaran (output) : Rp 933.430.600
•

Terlaksananya workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dalam Kewaspadaan
Dini dan Respon di Provinsi NTT, Maluku dan Maluku Utara

•

Terlaksananya workshop analisis dan kajian data penyakit berpotensi KLB
Tingkat Pusat

•

Terlaksananya pelatihan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat pusat dalam
rangka penanggulangan KLB di NTB

3). Hasil (outcome) :
•

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas surveilans
Kabupaten/Kota dalam rangka kewaspadaan dini penyakit dan upaya respon
penanggulangannya

•

Peningkatan disiplin, etos kerja dan nasionalisme dalam pelaksanaan tugas
surveilans kesehatan di seluruh Indonesia

•

Ditjen P2P mempunyai tim respon yang cepat ketika ada suatu KLB/wabah di
daerah yang membutuhkan upaya pusat untuk menanggulanginya
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4). Manfaat (Benefit) :
•

Petugas surveilans daerah dan upt mengetahi update info mangenai
perkembangan surveilans kesehatan dan SKD

•

Pelaksanaan tugas Surveilans kesehatan dilaksanakan dengan dedikasi,
professional dan penuh tanggung jawab

5). Dampak (Impact):
•

Peningkatan pelaksanaan Surveilans Kesehatan di daerah dan UPT

•

Kinerja petugas kesehatan di daerah dapat meningkat dalam upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi KLB

C. Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
1). Masukan (input) anggaran: Rp 8.781.182.000
•

Logistik lnvestigasi KLB
Merupakan pengadaan berupa Alat Pelindung Dini dalam pelaksanaan kegiatan
investigasi KLB agar tidak terjadi penularan penyakit dani kasus ke petugas
dilapangan pada saat melakukan penyelidikan epidemiologi.

•

Logistik Penanggulangan KLB
Merupakan pengadaan logistik penanggulangan KLB Difteri KLB Campak.
Penyediaan alat kesehatan dan bahan KLB ini sangat diperlukan sebagai
bentuk kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu terjadi KLB, dimana daerah yang
tertimpa KLB tidak siap/kurang dalam penyediaan bahan dan alat kesehatan
yang diperlukan dala penanggulangan KLB

•

Pengadaan Alat Pelindung Dini (APD) Surveilans
Merupakan pengadaan berupa Alat Pelindung Dini dalam pelaksanaan kegiatan
surveilans dan situasi khusus seperti bencana antara lain masker, family
hygiene kit dan rompi topi lapangan.

•

Paket Logistik Surveilans CRS
Dalam rangka mendukung komitmen global kontrol rubella tahun 2020, untuk
itu diperlukan penyediaan logistik dalam rangka surveilans CRS. Penyediaan
logistik ini sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan upaya surveilas dan
kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu terjadi KLB, dimana daerah yang tertimpa
KLB tidak siap/kurang dalam penyediaan bahan dan alat kesehatan yang
diperlukan dala penanggulangan KLB

Laptah 201 7 SKK

Hal 23

2). Keluaran (output) : Rp 5.003.437.100
3). Hasil (outcome) :
•

Tersedianya APD untuk investigasi KLB dan kegiatan surveilans dan situasi
khusus seperti bencana

•

Tersedianya logistik dalam penanggulangan KLB Campak dan Difteri

•

Tersedianya reagen logistik CRS

4). Manfaat (Benefit) :
•

Terlaksananya kegiatan Surveilans dengan dukungan logistik surveilans dan
peralatan penunjang lainnya

5). Dampak (Impact):
Pelaksanaan kegiatan Surveilans kesehatan dapat dilaksanakan dengan kualitas
yang tinggi dengan dukungan peralatan dan sarana prasarana yang memadai.
Masyarakat akan mendapatkan perlindungan terhadap risiko kesehatan
masyarakat dengan adanya kewaspadaan dini dan respon yang berjalan.
D. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi wabah
1). Masukan (input) anggaran: Rp 4.763.891 000
Kegiatan yang dilaksanakan:
•

Pertemuan Koordinasi kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB tingkat
Provinsi
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat koordinasi dengan
dinas kesehatan provinsi di Indonesia dalam pelaksanaan kewaspadaan dini
dan respon penyakit berpotensi KLB. Selain itu pertemuan ini juga
mengevaluasi pelaksaaan program surveilans di seluruh provinsi sehingga
diharapkan ada peningkatan kinerja surveilans di tahun selanjutnya. Sasaran
pertemuan ini adalah petugas pengelola program surveilans di masing-masing
dinas provinsi. Kegiatan ini dilakukan di Jawa Barat melalui metode diskusi dan
curah pendapat dani semua peserta pertemuan.

•

Pertemuan Koordinasi PHEOC
Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka koordinasi dengan
LP/LS terkait dalam pelaksanaan PHEOC. Kegiatan membahas mengenai
kejadian KLB/wabah yang sedang terjadi di daerah
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•

Pertemuan Tim Pokja Ahli Surveilans PD3I
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Subdit Surveilans
dengan tim ahli P03I dan lintas program atau lintas sektor terkait. Kegiatan ini
membahas mengenai perkembangan kasus-kasus pending PD3I maupun isu
terkini mengenai P03I yang memerlukan rekomendasi dani tim ahli.

•

Pertemuan Analisis Data Mingguan PHEOC
Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor untuk menganalisis data mingguan
yang diterima PHEOC baik berupa rumor KLB maupun data suspek KLB.

•

Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Subdit Surveilans
dengan tim ahli PD3I dan lintas program atau lintas sektor terkait. Kegiatan ini
membahas mengenai perkembangan kasus-kasus pending P03I maupun isu
terkini mengenai P03I yang memerlukan rekomendasi dani tim ahli.

•

Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Surveilans Terpadu Penyakit (STP)
dan SKDR Tingkat Provinsi
Pertemuan ini dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 10-13 April 2018.
Penyelenggaraan pertemuan validasi data ini ditujukan agar didapat
persamaan persepsi antara daerah dan pusat terhadap pelaporan Surveilans
Terpadu Penyakit dan SIP serta mengsinkronisasi kan antara STP dan SKDR.

•

Koordinasi dengan Lintas Program/Sektor dalam rangka penguatan program
surveilans
Kegiatan ini dilaksanakan ke LP/LS terkait dalam rangka koordinasi dan
penguatan program surveilans di daerah.

•

Pertemuan Pembinaan Jafung Epidemiologi
Pertemuan ini dilaksanakan di Batam dalam rangka koordinasi butir-butir
kegiatan jabatan epidemiologi seta sosialisasi mengenai jabatan epidemiologi
ke daerah

•

Pertemuan Analisis Data Kasus P03I
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menganalisis data kasus PD3I baik
data rutin maupun data KLB P03I

•

Pertemuan Komite Verifikasi Campak & Rubella Nasional
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Subdit Surveilans
dengan tim ahli Campak dan Rubella dan lintas program atau lintas sektor
terkait. Kegiatan ini membahas mengenai perkembangan kasus-kasus pending
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Campak maupun isu terkini mengenai Campak dan Rubella yang memerlukan
rekomendasi dani tim ahli.
•

Pertemuan Koordinasi Eradikasi Polio
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Subdit Surveilans
dengan tim ahli Eradikasi Polio dan lintas program atau lintas sektor terkait.
Kegiatan ini membahas mengenai perkembangan isu terkini mengenai Polio
yang memerlukan rekomendasi dani tim ahli.

•

Konfirmasi Kasus Penyakit P03I
Kegiatan ini dilaksanakan di daerah tempat ditemukannya kasus suspek
penyakit P03I di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan verifikasi ke
lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pusat dalam memberikan bimbingan
pelaksanaan konfirmasi kasus terhadap Provinsi dan Kab/Kota yang bertujuan
untuk mengetahui penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor risiko
penularan PD3I, sehingga dapat menekan angka morbiditas, mortalitas serta
penyebaran penyakit/kejadian.

•

Verifikasi sinyal SKDR
Pelaksanaan verifikasi sinyal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa
sinyal SKDR yang ditemukan tersebut benar terjadi atau tidak di masyarakat,
sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pemutusan rantai penularan untuk
meminimalkan jumlah kasus. Pada pelaksanaan verifikasi ini melibatkan lintas
program terkait di Provinsi/daerah.

•

Pertemuan Pengembangan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) bagi BTKL
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan aplikasi system
kewaspadaan dini dan respon bagi B/BTKL. Pengembangan ini dalam rangka
mendukung konfirmasi kasus penyakit berbasis laboratorium

•

Pertemuan Pengembangan Web based P03I di 3 Provinsi
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan pencatatan dan
pelaporan kasus P03I berbasis elektronik/website di provinsi. Kegiatan ini
dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
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PENGEMBANGAN WEB BASE SURVEILANS PD3I
TAHUN 2017
..Kita Wuju ID Su dan 931 ang B

Pembukaan Pertemuan Pengembangan Web Based Surveilans PD3I di Jawa
Tengah Tahun 2017

•

Pemeliharaan Jaringan & Server
Layanan PHEOC berjalan setiap hari selama 12 bulan. Perangkat IT beserta
perangkat pendukungnya ini harus didukung dengan infrastruktur yang kuat
baik dani sisi jaringan, server dan peralatan pendukungnya sehingga performa
peralatan dapat digunakan terus dengan balk

•

Komunikasi cepat SKDR
Setiap laporan sms penyakit mingguan yang telah dikirimkan oleh puskesmas,
akan diberikan feedback oleh aplikasi SKDR berupa sms yang memberikan
informasi kepada petugas puskesmas. Feedback tersebut memberikan
informasi apakah laporan sudah dikirimkan sesuai format (berhasil dikirim)
maupun tidak sesuai. Sehingga jika ada kesalahan format pelaporan petugas
puskesmas bisa segera mengkoreksinya. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka
aplikasi SKDR membutuhkan dana untuk pembelian paket pulsa untuk
feedback informasi tersebut.

•

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Surveilans PD3I, SKDR dan STP
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian asistensi teknis ke daerah
dalam melakukan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB. Kegiatan ini
dilaksanakan secara terintegrasi mengenai pelaksanaan suveilans PD3I, SKDR
maupun program kewaspadaan dini lainnya.
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•

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan Dini dan Respon
(termasuk surveilans PD3I)
Monitoring evaluasi sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
Kegiatan ini dilakukan untuk memantau hasil pelaksanaan kewaspadaan dini
penyakit berpotensi KLB dan memberikan umpan balik guna perbaikan
pelaksanaan program kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB selanjutnya

•

Penyusunan KIE dalam rangka menurunkan kasus P03I dan penyakit potensi
KLB Lainnya
Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk melakukan Kewaspadaan
Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KLB, maka diperlukan media KIE yang
berupa leaflet, poster, buku saku dan Lainnya yang diberikan kepada petugas
surveilans di daerah. Media ini sebagai sarana edukasi dan informasi bagi
masyarakat mengenai penyakit-penyakit potensial KLB yang masih banyak
terjadi di Indonesia.

•

Penyusunan Buku Data Surveilans
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan buku data surveilans
tahun 2017. Buku data surveilans merupakan data yang disusun berasal dani
laporan STP provinsi.

•

Penyusunan bulletin kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
Dalam rangka penyediaan informasi surveilans epidemiologi, maka subdit
surveilans mengadakan pertemuan penyusunan bulletin kewaspadaan dini dan
Respon penyakit berpotensi KLB. Bulletin ini berisi mengenai informasi
penyelidikan epidemiologi, Analisa data KLB dan surveilans epidemiologi.

2). Keluaran (output) : Rp 4.318.536.669
3). Hasil (outcome) :
Tersedianya kegiatan kewaspadaan dini dalam pelaksanan surveilans kesehatan
4). Manfaat (Benefit) :
Dengan kewaspadaan dini yang baik pengendalian terhadap terhadap penyakit
berpotensi KLB dapat terus ditingkatkan
5). Dampak (Impact):
Penurunan jumlah kasus dan kejadian KLB dani tahun sebelumnya
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E. Layanan Respon KLB dan Wabah
1). Masukan (input) anggaran: Rp 1.797.930.000
Kegiatan yang dilaksanakan:
a. Pertemuan koordinasi penanggulangan KLB dan Bencana lintas program dan
sector
Kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Barat dengan mengundang LP/LS terkait
penangulangan KLB atau Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat
koordinasi dan jejaring dalam pelaksanaan penanggulangan KLB dan bencana
yang sedang atau pernah terjadi. Selain itu kegiatan ini membahas mengenai
KLB/bencana yang sedang berlangsung dan memerlukan masukan dan
kontribusi dani LP/LS terkait.
b. Rapat Koordinasi Penilaian Risiko Penyakit Berpotensi KLB
Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka koordinasi dengan
LP/LS terkait pengendalian penyakit potensial KLB. Kegiatan membahas
mengenai kejadian KLB/wabah yang sedang terjadi di daerah.
c. Investigasi KLB Terintegrasi
Investigasi KLB terintegrasi dilaksanakan di lokasi kasus KLB/wabah di seluruh
wilayah Indonesia dengan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan.
Kegiatan ini dilakukan oleh tim pusat bersama dengan LP/LS terkait dengan
memberikan bimbingan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi terhadap
Provinsi dan Kab/Kota yang bertujuan untuk mengetahui penyebab, sumber dan
cara penularan serta faktor risiko penularan penyakit, sehingga dapat menekan
angka morbiditas, mortalitas serta penyebaran penyakit/kejadian.
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Pelaksanaan ORI di Asrama Himpunan Mahasiswa Banten sebagai Upaya
Penanggulangan Kasus Difteri di UIN Tangerang Selatan
d. Analisa Data dan Kajian Ilmiah KLB Bersama
Kegiatan ini dilaksanakan Jakarta dalam rangka kajian hasil investigasi
KLB/wabah bersama yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk
membahas hasil investigasi dan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran
dalam penanganan KLB/wabah di Indonesia.
e. Bimbingan Teknis Investigasi dan Penanggulangan KLB
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian asistensi teknis ke daerah
dalam melakukan pelaksanaan respon KLB dan Wabah. Kegiatan ini
dilaksanakan secara terintegrasi mengenai pelaksanaan penanggulangan KLB,
bencana dan situasi khusus lainnya.
f. Verifikasi Rumor Penyakit Potensi KLB
Surveilans secara aktif dilakukan dengan melakukan verifikasi atas rumor atau
informasi balk dani petugas kesehatan di lapangan/daerah, masyarakat maupun
media massa dengan menggunakan media komunikasi seperti telpon, sms,
media sosial, dan surat elektronik atau turun langsung ke lapangan bila
diperlukan.
g. Operasional Posko KLB (EOC)
Pencarian informasi secara pasif diperoleh dengan pencarian informasi terkait
penyakit potensial KLB dani berbagai sumber seperti media (koran dan internet),
laporan masyarakat, laporan dani rumah sakit dan melakukan verifikasi jika
ditemukan rumor. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dilaksanakan piket
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mingguan secara bergantian oleh tim pengelola Public Health Emergency
Operation Centre (PHEOC).
h Komunikasi cepat surveilans berbasis kejadian

Setiap petugas piket dibekali dengan alat komunikasi khusus untuk
mempercepat akses informasi sehingga diperlukan dana untuk pembelian paket
internet dan pulsa untuk komunikasi tersebut.
2). Keluaran (output): Rp 1.662.086.440
3). Hashl (outcome) :
Tersedianya kegiatan respon KLB dan Wabah dalam pelaksanan surveilans
kesehatan
4). Manfaat (Benefit):
Respon KLB dan Wabah dapat dilaksanakan dengan balk, penyelidikan dan
pengendalian kasus penyakit potensial KLB dan Wabah dapat terus ditingkatkan.
5). Dampak (Impact):
Penyebaran kasus penyakit potensial KLB dapat ditanggulangi.
D. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Penyakit Infeksi Emerging (2058.001.004)
1). Masukan (input) anggaran Rp 748.760.000
Kegiatan :
1. Pertemuan Penyusunan Modul Pelatihan
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017 di ruang Rapat Subdit
Penyakit Infeksi Emerging yang diikuti oleh lintas program dan lintas sektor
terkait. Adapun hasil dani kegiatan ini berupa tersusunnya Modul Training of
Trainer (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan
Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara
(Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah.
2. Pertemuan Revisi Pedoman Zika
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 di ruang Rapat Subdit
Penyakit Infeksi Emerging yang diikuti oleh lintas program dan lintas sektor
terkait. Adapun hasil dani kegiatan ini berupa tersusunnya buku Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Virus Zika.
3. Pertemuan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Virus Ebola
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di ruang Rapat Subdit
Penyakit Infeksi Emerging yang diikuti oleh lintas program dan lintas sektor
terkait. Adapun hasil dani kegiatan ini berupa tersusunnya buku Pedoman
Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola.
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4. Pertemuan Penyusunan Pedoman Yellow Fever
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 di ruang Rapat
Subdit Penyakit lnfeksi Emerging yang diikuti oleh lintas program dan lintas
sektor terkait. Adapun hasil dani kegiatan ini berupa tersusunnya buku
Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning.
5. Pertemuan Penyusunan Surveilans Sindrom
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan. Untuk pertemuan
pertama, dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2017 di Hotel Lumire, Jakarta.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2017 di Hotel Lumire,
Jakarta. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2017 di Hotel
Lumire, Jakarta. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 26-26 Juli
2017 di Hotel Lumire, Jakarta. Keempat pertemuan ini menggunakan dana
WHO. Untuk pertemuan kelima sampai ketujuh dilaksanakan di ruang rapat
Subdit Penyakit lnfeksi Emerging pada tanggal 31 Oktober 2017, 18 Desember
2017 dan 19 Desember 2017. Hasil dani ketujuh pertemuan ini adalah draft
Pedoman Surveilans Sindrom.
6. Pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku.
Tahun 2017 dilakukan pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku sebagai
berikut :
1) Modul Training of Trainer (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan,
Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit lnfeksi Emerging di
Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah ; 413
buku
2) Buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Mers ; 1000 buku
3) Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Zika ; 1000 buku
4) Buku Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning ;
1000 buku
5) Buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola ; 1000 buku
2). Keluaran (output) :
•

Tersusunnya Modul Training of Trainer (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC)
Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit lnfeksi
Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan
Wilayah.

•

Tersusunnya Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Zika

•

Tersusunnya Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola
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•

Tersusunnya Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning

•

Tersusunnya draft Pedoman Surveilans Sindrom.

•

Tercetaknya dan terdistribusinya Modul Training of Trainer (TOT) Tim Gerak
Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi
Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan dan
PLBN) dan Wilayah ; Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Zika ;
Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola ; Pedoman Pencegahan,
Penemuan dan Respon Demam Kuning.

3). Hasil (outcome) :
•

Tersedianya Modul Training of Trainer (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC)
Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi
Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan
Wilayah.

•

Tersedianya Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Zika

•

Tersedianya Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola

•

Tersedianya Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning

•

Tersedianya draft Pedoman Surveilans Sindrom

4). Manfaat (Benefit) :
•

Program pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging baik di
tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berjalan sesuai dengan
pedoman.

•

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian
penyakit infeksi emerging.

5). Dampak (Impact) :
Terlindunginya masyarakat dani ancaman penyakit infeksi emerging, sehingga
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

E. Sumber Daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang meningkat
Kualitasnya
1). Masukan (input) anggaran Rp 3.213.515 000
Kegiatan :
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1. Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan intervensi Penyakit Infeksi
Emerging
Tujuan dani kegiatan ini diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta
mampu melatih pada pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan,
Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu
Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN). Peserta yang mengikuti
kegiatan ini terdiri merupakan Pejabat struktural/ pengelola program/ pejabat
fungsional (dokter/ epidemiolog/ entomolog/ sanitarian/ penata laboratorium/
penyuluh kesehatan) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pelatihan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu BBPK Jakarta (2 angkatan)
sebanyak 55 orang pada tanggal 6-14 Mei 2017 dan 16-23 Juli 2017, BBPK
Ciloto (1 angkatan) sebanyak 29 orang pada tanggal 30 Juli-6 Agustus 2017,
BBPK Makassar (1 angkatan) sebanyak 30 orang pada tanggal 5-12 November
2017, Bapelkes Batam (1 angkatan) sebanyak 28 orang pada tanggal 6-13
Agustus 2017, Bapelkes Malang (1 angkatan) sebanyak 29 orang pada tanggal
3-10 September 2017, Bapelkes Semarang (1 angkatan) sebanyak 30 orang
pada tanggal 10-17 September 2017.
Kegiatan TOT ini melibatkan lintas program/lintas sektor terkait antara lain
Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Besar/Balai Kesehatan Teknik Kesehatan
Lingkungan (B/BTKLPP) serta Laboratorium Kesehatan Daerah.

771.7117177
lim

TrilITZ77.7
ltmat (1G()

Pelatihan TOT TGC di Bapelkes Murnajati, Malang
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2. Table Top Exercises
Tujuan kegiatan ini yaitu menilai kesiapan daerah terhadap kesiapsiagaan dan
kewaspadaan dini Demam Kuning. Fasilitator dan evaluator pada pertemuan ini
berasal dani penentu kebijakan program dani Kementerian Kesehatan,
profesional ahli dan terlibat dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit
Infeksi Emerging khususnya Demam Kuning. Peserta pertemuan berasal dani
lintas program kesehatan dan lintas sektor di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dilakukan di Makasar, Sulawesi Selatan dengan metode
pertemuan berupa tanya jawab antara peserta yang dibimbing oleh fasilitator.
Setiap kelompok/meja diberikan skenario cerita yang akan dipandu oleh
fasilitator. Peserta diberikan pertanyaan sesuai dengan tupoksinya. Setiap
proses pelaksanaan akan dievaluasi oleh evaluator. Pada simulasi tersebut,
skenario dibuat berdasarkan situasi sesuai yang ada di buku pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Demam Kuning yaitu situasi ditemukan satu
kasus suspek dan ditemukan kasus konfirmasi impor dengan transmisi lokal.

Table Top Exercises di Makasar, Sulawesi Selatan

2). Keluaran (output)
•

Terselenggaranya Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan intervensi
Penyakit lnfeksi Emerging

•

Terselenggaranya Table Top Exercises
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3). Hasil (outcome)
•

Mampu melakukan kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon penyakit
infeksi emerging di pintu masuk negara (bandara, pelabuhan, dan PLBDN).

•

Mampu menilai kesiapan daerah terhadap kesiapsiagaan dan kewaspadaan
dini penyakit Demam Kuning.

4). Manfaat (Benefit)
Diharapkan semua provinsi di Indonesia dapat melaksanakan deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging yang adekuat, sehingga tidak terjadi
penyebaran penyakit yang akan berdampak pada penurunan angka kesakitan dan
kematian di masyarakat.
5). Dampak (Impact)
Masyarakat terlindungi dani Penyakit Infeksi Emerging.

F. Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
1). Masukan (input) anggaran Rp 2.516.150.000
Kegiatan
1. Bahan KIE Penyakit Infeksi Emerging
Bahan KIE Penyakit Infeksi Emerging terdiri dani tas kecil yang berisi cairan
sanitation, sabun cair cuci tangan, lotion nyamuk, pasta gigi kecil, sikat gigi
lipat, handuk lap tangan ; handuk bertuliskan ; paying otomatis bertuliskan ;
kaos yang merupakan kebutuhan dalam penanggulangan penyakit infeksi
emerging, sehingga harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.
2. Logistik Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
Logistik Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging terdiri dani baju pelindung
cover, masker N95, kacamata google, masker bedah, sarung tangan, sarung
tangan panjang, sepatu boot, dan handscrub. Adanya logistik ini untuk
mendukung dan melindungi petugas dani paparan penyakit infeksi emerging.

2). Keluaran (output):
•

Tersedianya Bahan KIE Penyakit lnfeksi Emerging

•

Tersedianya Logistik Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
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3). Hasil (outcome) :
•

Petugas kesehatan menggunakan bahan KIE dan logistik penanggulangan
penyakit infeksi emerging pada saat penyelidikan epidemiologi dan investigasi
kasus penyakit infeksi emerging.

•

Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging.

•

Tersedianya sarana untuk mendukung kegiatan administrasi di subdit Penyakit
lnfeksi Emerging.

4). Manfaat (Benefit) :
•

Terlindunginya petugas kesehatan dani penularan virus, bakteri dan parasit
penyakit infeksi emerging.

•

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian
penyakit infeksi emerging.

•

Kegiatan administrasi teknis berjalan efektif dan efisien.

5). Dampak (Impact) :
Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging berjalan sesuai
dengan pedoman sehingga masyarakat terlindungi dani penyakit infeksi emerging.

D. Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
1). Masukan (input) anggaran : Rp 3.025.693.000 (dana APBN) dan Rp 361.050.000
(dana WHO untuk lnvestigasi dan Verifikasi Rumor).
Kegiatan:
1. Pertemuan Penyusunan Indikator
Tujuan kegiatan ini yaitu (1) Memberikan panduan bagi setiap daerah
(provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) dalam melakukan pemetaan risiko
penyakit infeksi emerging di daerahnya ; (2) Mengoptimalkan penyelenggaraan
penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di suatu daerah yang
difokuskan pada upaya penanggulangan beberapa parameter risiko utama
yang dinilai secara objektif dan terukur. Kegiatan ini dilakukan dalam 6 (enam)
kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai keenam dilaksanakan di Ruang
Rapat Subdit PIE pada tanggal 30 Oktober 2017, 10 Oktober 2017, 16 Oktober
2017, 23 Oktober 2017, 30 Oktober 2017 dan 7 November 2017. Peserta
pertemuan berasal dani Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), RSUPN
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dr.Cipto Mangunkusumo, RSPI Sulianti Saroso, Konsultan Standar Pemetaan
Risiko Penyakit lnfeksi Emerging dan Subdit Penyakit Infeksi Emerging.
Sedangkan pertemuan terakhir adalah uji coba pemetaan risiko yang
dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 di Hotel Lumire, Jakarta.
Peserta pertemuan uji coba berasal dani Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi
D.I.Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Kementerian
Pertanian, lintas sektor, lintas program dan subdit Penyakit lnfeksi Emerging.

2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada petugas kesehatan
terkait pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan UPT di 29 lokasi. Lokasi tersebut diantaranya Banten,
Padang (Sumatera Barat), Semarang (Jawa Tengah), Bengkulu, Nusa
Tenggara Barat, Makasar (Sulawesi Selatan, Aceh (NAD), Samarinda
(Kalimantan Timur), Kalimantan Utara, Palangkaraya (Kalimantan Tengah),
Manado (Sulawesi Utara), Kalimantan Tengah, Palembang (Sumatera
Selatan), Bangka Belitung, Malang (Jawa Timur), Tembilahan (Riau), Jambi,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Yogyakarta,
Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Bandar Lampung
(Lampung), Kepulauan Riau, Banda Aceh (NAD), Surabaya (Jawa Timur),
Kalimantan Barat, Jawa Barat, Manado (Sulawesi Utara), Tangerang Selatan
(Banten), Ciloto (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau), Lombok (Nusa
Tenggara Barat), Kota Tengerang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Cilegon
(Banten), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bogor (Jawa Barat), Tanjung Balai
Karimun (Kepulauan Riau), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Cirebon (Jawa
Barat), Batam (Kepulauan Riau), dan Papua Barat.

3. Verifikasi Rumor
Verifikasi rumor bertujuan untuk memastikan rumor yang ada terkait dugaan
kasus penyakit infeksi emerging benar terjadi atau tidak di masyarakat. Dengan
terverifikasinya rumor maka dapat dipastikan kejadian penyakit di masyarakat
selanjutnya dilakukan pengendalian yang tepat agar dapat dilakukan
pemutusan rantai penularan sehingga kasus dapat diminimalkan. Pada
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pelaksanaan verifikasi ini melibatkan lintas program terkait di provinsi/daerah
tempat terjadinya rumor. Untuk dana APBN, Verifikasi rumor dilakukan pada
penyakit infeksi emerging di beberapa wilayah meliputi Banjarbaru (Kalimantan
Selatan), Jayapura (Papua), Bogor (Jawa Barat), Kalimantan Selatan,
Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) dan Padang (Sumatera Barat). Untuk dana
WHO, Verifikasi rumor dilakukan pada penyakit infeksi emerging di beberapa
wilayah meliputi Makasar (Sulawesi Selatan), Merauke (Papua), kabupaten
Bogor (Jawa Bara), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Semarang dan
Surakarta (Jawa Tengah), Nganjuk (Jawa Timur), Padang (Sumatera Barat),
Aceh dan Sabang (NAD), Kudus (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera
Selatan), Pasaman (Sumatera Barat), Karawang (Jawa Barat) dan Lampung.

Verifikasi Rumor Kasus Suspek Mers-Cov
di Kota Surakarta, Jawa Tengah

Verifikasi Rumor Kasus Streptococcus Suis di Bali
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2)

Keluaran (output) :
•

Terlaksananya Pertemuan Penyusunan lndikator

•

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit
lnfeksi Emerging

•

Laporan hasil Verifikasi Rumor

3). Hashl (outcome) :
•

Adanya panduan bagi setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan)
dalam melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan
terselenggaranya penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging
secara optimal di suatu daerah

•

Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Ditjen P2P memahami cara
pencegahan dan penaggulangan PIE

•

Terverifikasinya rumor penyakit infeksi emerging di 10 lokasi

4). Manfaat (Benefit) :
Kegiatan deteksi penyakit infeksi emerging di pintu masuk dan wilayah dapat
berjalan sesuai dengan pedoman yang ada.
5). Dam pak (Impact):
Terlindunginya masyarakat dani ancaman penyakit infeksi emerging
E. Layanan Intervensi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1). Masukan (input) anggaran : Rp 1.469.525.000 (dana APBN) dan Rp 1.626.916.200
(dana WHO untuk kegiatan Advokasi dan Sosialisasi)
Kegiatan :
1 Pertemuan Pengelola Pencegahan dan Pengendalian PIE Regional Barat
Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Regional
Barat dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2017 di Hotel Harris Batam
Center, Batam, Kepulauan Riau. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk
mengetahui kemampuan Kab/Kota, KKP dan B/BTKLPP dalam pencegahan
dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging. Pertemuan dihadiri oleh
Puslitbang BTDK, Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Kantor
Kesehatan Pelabuhan, B/BTKL-PP, Dinas Kesehatan Provinsi, Bagian
Hukormas, Subdit Kekarantinaan Kesehatan, Subdit surveilans, dan Subdit
Penyakit Infeksi Emerging.
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2. Pertemuan Pengelola Pencegahan dan Pengendalian PIE Regional Tengah
Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Regional
Tengah dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2017 di Hotel Mercure,
Surabaya. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui
kemampuan Kab/Kota, KKP, dan B/BTKLPP dalam pencegahan dan
pengendalian Penyakit Infeksi Emerging. Pertemuan dihadiri oleh Puslitbang
BTDK, Kantor Kesehatan Pelabuhan, B/BTKL-PP, Dinas Kesehatan Provinsi,
Bagian Hukormas, Subdit Kekarantinaan Kesehatan, Subdit surveilans, dan
Subdit Penyakit Infeksi Emerging.
3. Pertemuan Pengelola Pencegahan dan Pengendalian PIE Regional Tinnur
Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Regional
Tengah dilaksanakan pada tanggal 26-18 April 2017 di Hotel Aston, Manado,
Sulawesi Utara. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui
kemampuan Kab/Kota, KKP, dan B/BTKLPP dalam pencegahan dan
pengendalian Penyakit lnfeksi Emerging. Pertemuan dihadiri oleh Puslitbang
BTDK, Kantor Kesehatan Pelabuhan, B/BTKL-PP, Dinas Kesehatan Provinsi,
Bagian Hukormas, Subdit Kekarantinaan Kesehatan, Subdit surveilans, dan
Subdit Penyakit Infeksi Emerging.
4. Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Penyakit lnfeksi Emerging di Provinsi
Tujuan dani kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan dukungan pada program
Penyakit Infeksi Emerging di tingkat provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 14
provinsi, yaitu :
•

Lampung : hotel Horison, tanggal 5-7 Juni 2017

•

Sumatera Utara: hotel Santika, tanggal 7-9 Juni 2017

•

Bangka Belitung : hotel Soil Marina Bangka, tanggal 7-9 Juni 2017

•

Pekan Baru, Riau : hotel Grand Zuri, tanggal 13-25 Agustus 2017

•

Aceh : hotel The Pade, tanggal 28-30 Agustus 2017

•

Kalimantan Utara: hotel Tarakan Plaza, tanggal 28-30 Agustus 2017

•

Gorontalo : hotel Grand Q, tanggal 27-29 September 2017

•

Bengkulu : hotel Santika, tanggal 4-6 Oktober 2017

•

Ambon, Maluku : hotel Swiss Bell, tanggal 9-11 Oktober 2017

•

Ternate, Maluku Utara : hotel Grand Dafam, tanggal 11-13 Oktober 2017

•

Pontianak, Kalimantan Barat : hotel Mercure, tanggal 17-19 Oktober 2017

•

Balikpapan, Kalimantan Timur : hotel Blue Sky, tanggal 18-20 Oktober 2017

•

Jambi: hotel Aston, tanggal 28-30 November 2017
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•

Kalimantan Utara : hotel Golden Tulip, tanggal 29 November — 1 Desember
2017

2). Keluaran (output) :
•

Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Penyakit Infeksi Emerging
Regional Timur

•

Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Penyakit Infeksi Emerging
Regional Barat

•

Terselenggaranya asistensi dan bimbingan teknis Penyakit Infeksi
Emerging.

•

Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Penyakit Infeksi Emerging di Provinsi

3). Hasil (outcome) :
•

Adanya kesepahaman antara pusat, daerah, dan UPT Ditjen P2P dalam
pencegahan, deteksi, dan respon penyakit infeksi emerging di regional
barat dan timur.

•

Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Ditjen P2P memahami cara
pencegahan dan penaggulangan PIE.

4). Manfaat (Benefit) :
Petugas kesehatan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Ditjen P2P dapat
melakukan pencegahan dan penanggulangan PIE sesuai dengan pedoman.
5). Dampak (Impact):
Masyarakat terlindungi dani Penyakit Infeksi Emerging.
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A. Kegiatan Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan
1 Persentase kabupaten/kota yang
mempunyai Kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 64%
Pada era globalisasi di mana lalu lintas orang, barang, dan alat angkut begitu
pesat dan berlangsung dalam hitungan jam, risiko persebaran penyakit
menjadi semakin besar, baik pada lintas wilayah regional sampai pada lintas
internasional. Kejadian penyakit yang menjadi perhatian international
(dikenal dengan istilah PHEIC; Public Health Emergency of International
Concern) semakin meningkat dan berimplikasi bukan hanya pada aspek
kesehatan, namun juga aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan
keamanan. Setiap negara diharapkan mempunyai kemampuan dalam sistem
kesehatannya untuk mampu melakukan pencegahan, pendeteksian,
melakukan tindakan penanggulangan dan melaporkan suatu kejadian yang
berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat.
International Health Regulations (2005) yang diberlakukan Tahun 2007
merupakan Regulasi Kesehatan Internasional yang disetujui oleh 194 negara
anggota WHO dalam sidang World Health Assembly (WHA) ke-58
sebagai bentuk komitmen, tanggung jawab dan upaya bersama dalam
mencegah penyebaran penyakit lintas negara. IHR (2005) bertujuan
mencegah, melindungi dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas
negara dengan melakukan tindakan sesuai dengan risiko kesehatan yang
dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan
perdagangan internasional. Dalam regulasi internasional ini setiap negara
berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas inti untuk mencapai tujuan IHR
(2005).
Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas inti tersebut dan
berdasarkan penilaian telah implementasi penuh IHR (2005). Regulasi ini
merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan kerjasama
internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi terjadinya
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 dani 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
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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
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 dani dokumen ini
adalah dengan ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh Bupati/
Walikota.
a.

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% dani target
64% sehingga pencapaian kinerja sebesar 103%. Pada tahun 2016,
persentase kab/kota yang memiliki dokumen
rencana kontinjensi
penanggulangan KKM sebanyak 47% dani target 46%.
Kabupaaten/Kota yang Memiliki Doku men
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%
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Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mempunyai
Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan KKM
Tahun 2015- 2019

60%
40%
20%
0%
2015

2016

Target (%)

29%

46%

64%

• Caplan (%)

27%

47%

66%

2017

2018
82%

2019
100%

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 memiliki
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.
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target
indikator antara lain:
•

•

Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi
dan koordinasi
balk
verbal
maupun
su rat
kepada
propinsi/kabupaten/kota sasaran penyusunan dokumen.
Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi ke kabupaten/kota sasarn
penyusunan dokumen

• Pelaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di
kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dani 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.
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f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator

g.

1. Advokasi dan sosialisasi regulasi kesehatan intemasional atau
International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan
paket aksi keamanan kesehatan global
2. Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, wilayah
dan nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait
3. Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap
faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas 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
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
rang kaian
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.
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2. Mendorong kabupaten/kota sasaran untuk rnenyelesaikan hambatan
administrasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana
yang telah disepakati balk melalui mekanisme pembiayaan
dekonsentrasi maupun pusat
3. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk memenuhi
permintaan narasumber dani 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.

k. Dokumentasi Kegiatan

Tim Penyusun Dokurnen Rencana Kontinjensi di Provinsi
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Kontinjensi di

Sulawesi Lltara

Wilayah Kab. Pohuwato oleh Bupati Pohuwato

8.5 Persentase
Pelabuhan/Bandara/PLBD
yang
melaksanakan
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 80%
Secara geografis Indonesia berada dalam posisi yag strategis karena berada
di tengah-tengah jalur lalu lintas internasional. Selain itu, Indonesia yang
berbentuk negara kepulauan membuat Indonesia memilki banyak pintu
masuk balk 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.
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Diperlukan kesiapsiagaan khusus di pintu masuk negara, baik dani 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 pelabuhan, 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 dani dokumen ini adalah dengan ditandatanganinya dokumen
rencana kontinjensi oleh Syahbandar/ Otorita Bandana! Pengelola PLBN.
Pada tahun 2017, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN
internasional yang melaksanakan kebijakan penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 81% dani target 80%.
Sedangkan pada tahun 2016, persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN
internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan
KKM sebanyak 73% dani target 70% seperti dalam grafik dan tabel dibawah
in:
Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang Melaksanakan
Kesiapsiagaan Penanggulangan KKM
Tahun 2015 - 2017
PEL/BAN/PLBDN
TARGET (1)/0)

TAHUN

TARGET

2015

64

70

60%

66%

2016

74

78

70%

73%

2017

85

86

80%

81%

2018

95

90%

2019

106

100%

Laptah 201 7 SKK

CAPAIAN (%)

Hal 48

Capaian Indikator Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN
Internasional yang Melaksanakan Kebijakan Kesiapsiagaan dalam
Penanggulangan KKM
Tahun 2015-2019
100%
80%
60%
40%
20%
0%

111
2015

• Target (%)

60%

• Capaian (%)

66%

II

1

7010

2017
80°

73%

2018

2019

90%

100%

81°,

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.
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 setempat
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 baik dengan mengadakan rapat koordinasi dan/ atau pertemuan
dengan anggaran Subdit maupun menghadiri pertemuan yang diadakan
oleh Kementerian/ Lembaga.
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f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

2.

3.

4.
5.

6.

Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional atau
International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan
paket aksi keamanan kesehatan global
Pendampingan teknis penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu
masuk negara, wilayah dan nasional dengan melibatkan lintas sektor
terkait
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
Koordinasi dan pendampingan teknis dalam proses penyusunan rencana
kontinjensi mencakup konsep
Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi untuk membahas
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara
dengan melibatkan KKP dan mengundang lintas sektor terkait, seperti:
Kementerian Perhubungan, BNPP, baik sebagai narasumber maupun
sebagai peserta
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 mendapatkan dukungan penyelenggaraan kegiatan di pintu masuk
negara, Salah satunya adalah dengan BNPP sebagai koordinator
program di PLBDN yang siap memberikan dukungan yang diperlukan
dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden terkait Pos Lintas Batas
Negara Terpadu.
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j. Dokumentasi Kegiatan
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Subdit Imunisasi
G. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp. 1.902.810.000,- yang
terealisasikan sebesar Rp. 1.436.622.900;
2) Kegiatan
2.1. Penyusunan Draft Pedoman Introduksi Imunisasi Japanesse Encephalitis
Pertemuan di dalam kantor dalam rangkan menyiapkan bahan dan
merumuskan draft awal NSPK yang akan disusun. Draft awal yang sudah
disusun ini akan dibahas lebih lanjut oleh ahli dan lintas program/lintas sektor
terkait.
2.2.Sosialisasi Pedoman Introduksi Imunisasi Japanesse Encephalitis dan
Pedoman Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus
Kegiatan berupa pertemuan di luar kantor dengan ahli dan lintas
program/lintas sektor terkait dalam rangka membahas dan mendiskusikan
pedoman NSPK yang sudah disusun.
2.3 Finalisasi Pedoman Demonstration Project lmunisasi HPV
Pertemuan di luar kantor dengan ahli dan lintas program/lintas sektor terkait
dalam rangka membahas dan mendiskusikan draft awal pedoman NSPK yang
sudah disusun
2.4 Pencetakan dan Pendistribusian
• Buku Petunjuk Teknis Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles-Rubella
sebanyak 19.500 buah dan didistribusikan ke 6 provinsi pelaksana
Kampanye MR
• Revisi Permenkes No.12 Tahun 2017 sebanyak 4.000 buah dan
didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia
• Petunjuk Teknis Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus sebanyak
850 buah dengan distribusi ke 2 kabupaten pelaksana di NTB
• Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi HPV Dalam BIAS sebanyak 2.300
buah yang didistribusikan ke Provinsi DKI Jakarta, 2 Kab di DIY, dan Kota
Surabaya
3) Keluaran (output) :
Jumlah dokumen Norma/ Standar/ Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Imunisasi, yang
terdiri dani dan:
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•

Buku Petunjuk Teknis Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles-Rubella
sebanyak 19.500 buah dan didistribusikan ke 6 provinsi pelaksana Kampanye
MR

•

Revisi Permenkes No.12 Tahun 2017 sebanyak 4.000 buah dan didistribusikan
ke 34 provinsi di Indonesia

•

Petunjuk Teknis Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus sebanyak 850
buah dengan distribusi ke 2 kabupaten pelaksana di NTB

•

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi HPV Dalam BIAS sebanyak 2.300
buah yang didistribusikan ke Provinsi DKI Jakarta, 2 Kab di DIY, dan Kota
Surabaya

4) Hasil (outcome):
Pelaksanaan program imunisasi sesuai Norma/ Standar/ Prosedur/ Kriteria (NSPK)
yang berlaku
5) Manfaat (Benefit):
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan imunisasi nasional
6) Dampak (Impact):
Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (PD3I)

H. Sumber Daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang meningkat
kualitasnya
1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.037.373.000,- yang
terealisasikan sebesar Rp. 1.679.609.750,-;
2) Kegiatan :
Kegiatan berupa workshop petugas untuk imunisasi dalam rangka pengenalan
antigen baru
2.1 Kampanye Measles-Rubella (MR) di Bandung Jawa Barat yang dihadiri 1 orang
kepala bidang/ kepala seksi yang membawahi program imunisasi dan 1 orang
pengelola imunisasi/ pengelola vaksin, orang dani Kanwil Kemenag dan 1
orang dani Diknas. Pertemuan membahas mengenai koordinasi dalam rangka
persiapan kampanye dan introduksi MR
2.2 lntroduksi Imunisasi Japanesse Enchepalitis diadakan di Bali, yang dihadiri
oleh Komda KIPI, perwakilan Kanwil Kemenag dan Diknas, perwakilan Dinas
Kesehatan Kab/Kota (Kabid, Kasie dan pengelola program) di Provinsi Bali
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2.3 Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus diadakan di Lombok NTB, yang
dihadiri oleh Komda KIPI, perwakilan Kanwil Kemenag dan Diknas, perwakilan
Dinas Kesehatan Kab/Kota (Kabid, Kasie dan pengelola program) serta
puskesmas
2.4 Demonstration Project Imunisasi HPV diadakan di DI Yogyakarta, yang dihadiri
oleh Komda KIPI, perwakilan Kanwil Kemenag dan Diknas, perwakilan Dinas
Kesehatan 2 Kab/Kota pelaksana serta puskesmas
3) Keluaran (output)
Sebanyak 403 orang yang meningkat kualitasnya mengenai program imunisasi,
yang terdiri dani dani :
2.1 Kampanye Measles-Rubella (MR) sejumlah 69 orang
2.2 Introduksi Imunisasi Japanesse Enchepalitis sejumlah 70 orang
2.3 Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus sejumlah 129 orang
2.4 Demonstration Project Imunisasi HPV sejumlah 135 orang
4) Hasil (outcome) :
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan terlatih dibidang imunisasi, terutama
terkait Kam panye

Measles-Rubella

(MR), I ntrod u ksi Imunisasi

Japanesse

Enchepalitis, Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus dan Demonstration
Project I munisasi HPV
5) Manfaat (Benefit) :
Meningkatnya mutu pelayanan imunisasi oleh tenaga kesehatan
6) Dampak (Impact) :
Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (P03I)

I. Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
1. Masukan (input) : alokasi anggaran total sebesar Rp. 291.709.996.000,- yang
terealisasikan sebesar Rp. 291.709.923.782,2. Kegiatan
Pengadaan Alat Pengendali Mutu Vaksin (Reguler) yang terdiri dani 403 Unit
Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik Dinas Kesehatan; 16 Unit Vaccine Refrigerator
Tenaga Surya Dinas Kesehatan; 72 Unit Vaccine Freezer Dinas Kesehatan; 963
Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik Puskesmas; 80 Unit Vaccine Refrigerator
Energi Listrik dan Gas; 74 Unit Vaccine Refrigerator Energi Listriks dan Kerosie;
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253 Vaccine Refrigerator Tenaga Surya; 15.586 Unit Vaccine Carrier Puskesmas
ke Masyarakat/ Posyandu; 6.111 Unit Vaccine Carrier Puskesmas ke Dinas.
3. Keluaran(output)
Jumlah sarana dan prasarana imunisasi yang diadakan untuk mendukung
pelaksanaan program imuisasi, yaitu 403 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik
Dinas Kesehatan; 16 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Surya Dinas Kesehatan; 72
Unit Vaccine Freezer Dinas Kesehatan; 963 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga
Listrik Puskesmas; 80 Unit Vaccine Refrigerator Energi Listrik dan Gas; 74 Unit
Vaccine Refrigerator Energi Listriks dan Kerosie; 253 Vaccine Refrigerator Tenaga
Surya; 15.586 Unit Vaccine Carrier Puskesmas ke Masyarakat/ Posyandu; 6.111
Unit Vaccine Carrier Puskesmas ke Dinas..
4. Hasil (outcome)
Tersedianya sarana dan prasarana imunisasi yang dapat mendukung pelaksanaan
program imunisasi.
5. Manfaat (Benefit)
Sarana dan prasarana imunisasi sesuai standar tersedia sebagai salah satu faktor
pendukung pelaksanaan program imunisasi.
6 Dampak (Impact)
Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan lmunisasi (PD3I)

E. Layanan lmunisasi
1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp. 30.154.761.000,- yang
terealisasikan sebesar Rp. 25.896.269.786,-;
2) Kegiatan:
Advokasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan imunisasi dasar berupa :
2.1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi Nasional
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi program imunisasi tahun
berjalan, dan perencanaan program imunisasi untuk tahun selanjutnya.
Kegiatan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, dalam bentuk pertemuan
dengan mengundang 28 Provinsi di luar pulau Jawa.
2.2. Review Rencana Kerja dan Anggaran
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka review rencana kerja dan anggaran
Subdit Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. Kegiatan
ini dilakukan di Jawa Barat, di Sulawesi Utara dan di Jakarta
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2.3. Pertemuan Koordinasi Internal Tim Ahli (Technical Advisory Group/TAG)
Kegiatan ini berupa rapat koordinasi rutin anggota ITAGI yang terdiri dani ahliahli untuk membahas isu-isu terkini mengenai imunisasi dan kajian terhadap
antigen baru yang akan dimasukan ke dalam program imunisasi.
2.4. Pertemuan Koordinasi dengan Tim Ahli (Technical Advisory Group/TAG)
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara subdit imunisasi
dengan seluruh anggota tim ahli (ITAGI) dan lintas program atau lintas sektor
terkait, untuk membahas isu-isu terkini mengenai imunisasi dan hasil kajian
tim ahli mengenai perkembangan vaksin baru.
2.5. Koordinasi/Konsinyasi dengan LS/LP terkait
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukaan koordinasi dengan
lintas program atau lintas sektor terkait mengenai program imunisasi. Bentuk
kegiatan dapat berupa rapat di dalam kantor, menghadiri undangan di luar
kantor, maupun perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka menghadiri
undangan dani lintas program atau lintas sektor terkait.
2.6. Pekan Imunisasi Dunia (PID)
Pekan Imunisasi Dunia diperingati setiap bulan April di seluruh dunia. Dalam
peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) diharapkan dapat meningkatkan
awamess dan partisipasi masyarakat terhadap program imunisasi. Pada
tahun 2017, Pekan Imunisasi Dunia (PID) diselenggarakan berupa seminar
mengenai imunisasi yang dihadiri oleh narasumber ahli dan pakar-pakar yang
terkait imunisasi dan dihadiri oleh masyarakat umum. kegiatan
diselenggarakan di Balaikota DKI Jakarta
2.7. Pertemuan Nasional Komda KIPI
Berupa pertemuan para perwakilan komite ahli KIPI daerah (provinsi) dengan
mengundang 34 provinsi. Pertemuan membahas mengenai kasus-kasus KIPI
dan prosedur penanganan dan hal-hal terkait KIPI lainnya yang terjadi di
daerah.
2.8. Pertemuan Evaluasi Kegiatan VVasor Provinsi dan Kabupaten Regional Barat
dan Timur
Pertemuan ini mengundang seluruh provinsi dan kabupaten/kota terpilih
untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam
rangka pencapaian target indikator. Regional Barat diadakan di Bandung
Jawa Barat dengan peserta dani Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan
Pulau Jawa, total peserta sebanyak 112 orang. Sementara Regional Timur
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dilakukan di Kota Surabaya Jawa Timur dengan peserta dani Provinsi di luar
pulau Jawa dan Sumatera. Total peserta pertemuan wasor regional Timur
sebanyak 111 orang.
2.9. Supervisi Suportif
Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi
program imunisasi secara keseluruhan di semua aspek pendukungnya.
Kegiatan ini berupa kunjungan ke provinsi dimana masing-masing provinsi
melakukan money di 2 kab/kota dan setiap kab/kota melakukan money ke 2
puskesmas. Pada tahun 2017, supervisi suportif dilakukan di 4 provinsi yaitu
: Riau, Sulawesi Barat, Bali dan Aceh
2.10 Asistensi KOMNAS ke KOMDA KIPI
Kegiatan ini merupakan pendampingan KOMNAS KIPI ke KOMDA KIPI
terkait tatalaksana kasus KIPIdan tindak lanjutnya. Pada tahun 2017,
kegiatan ini dilakukan di 8 provinsi yaitu : Bali, Jateng, Banten, Jabar, NTB,
Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
2.11. Pembinaan Imunisasi Rutin di Daerah Terpencil dan Tertinggal (Sustainable
Outreach Services! SOS)
Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi
program imunisasi secara keseluruhan di semua aspek pendukungnya.
Kegiatan ini dilakukan pada daerah-daerah yang merupakan DTPK ataupun
provinsi yang memiliki daerah DTPK. Pada tahun 2017, kegiatan ini dilakukan
di 1 provinsi yaitu : Papua
2.12. Fasilitasi dalam rangka Peningkatan Capaian Desa UCI
Kegiatan ini merupakan pendampingan dalam melakukan money program
imunisasi pada daerah-daerah dengan capaian Desa UCI yang masih
kurang. Pada tahun 2017, kegiatan ini dilakukan di 4 provinsi yaitu : Papua,
Jabar, Aceh dan Sumatera Selatan.
2.13. Investigasi Kasus KIPI
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait
kasus KIPI yang terjadi di suatu daerah. Investigasi Kasus KIPI dilakukan
sebanyak 9 kali di 9 provinsi yaitu : Gorontalo, Banten, Sumatera Utara,
Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Jawa Barat.
2.14. Audit Kasus KIPI
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Merupakan suatu pertemuan yang membahas kasus KIPI berat yang terjadi
di suatu daerah yang memerlukan kajian ahli secara mendalam untuk
melakukan tindak lanjut. Pada tahun 2017, audit kasus KIPI dilakukan di
Provinsi Jawa Barat.
2.14. Validasi Logistik dilakukan dengan mengunjungi PT. Biofarma di Bandung
untuk mengecek stok vaksin yang ada.
2.15. Pelaksanaan Data Quality Self-Assessment (DOS)
Kegiatan DOS merupakan suatu kegiatan mengevaluasi dan memvalidasi
data cakupan untuk menilai kuantitas (akurasi data) dan kalitas data
(pemanfaatan data). Pada tahun 2017, kegiatan ini dilakukan di 2 provinsi
yaitu : Banten, Bengkulu.
2.16. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan lntroduksi IPV
Kegiatan ini berupa money pelaksanaan introduksi vaksin baru yaitu IPV.
Money ini untuk memantau pelaksanaan pemberian IPV di lapangan dan
upaya menjangkau anak-anak tersebut. Pada tahun 2017, kegiatan ini
dilakukan di 3 provinsi yaitu : Jawa Barat, Maluku, Sumatera Utara.
2.17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan Pada Anak
Kegiatan merupakan money terhadap pelaksanaan imunisasi lanjutan pada
anak baik pemberian imunisasi lanjutan baduta maupun BIAS. kegiatan
merangkum permasalahan yang muncul di lapangan, melakukan on the job
training dan menyampaikan pemecahan masalah yang bersifat operasional.
Pada tahun 2017, kegiatan ini dilakukan di 3 provinsi yaitu Sumatera Barat,
Bali dan Kalimantan Selatan
2.18. Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Mempertahankan Status Eliminasi
tetanus neonatorum
Kegiatan merupakan money terhadap pelaksanaan imunisasi lanjutan pada
WUS. kegiatan merangkum permasalahan yang muncul di lapangan,
melakukan on the job training dan menyampaikan pemecahan masalah yang
bersifat operasional. Pada tahun 2017, kegiatan ini dilakukan di 1 provinsi
yaitu : Kalimantan Barat.
2.19. Pengadaan Media KIE Imunisasi Lanjutan
Kegiatan merupakan kegiatan pengadaan media komunikasi, informasi dan
edukasi untuk imunisasi lanjutan pada anak berupa Buku KIE (15.076 bh),
spanduk (1.096) dan x-banner (1.101 bh). media ini didistribusikan ke 34
provinsi di Indonesia.
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2.20. Advokasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan imunisasi dalam rangka
pengenalan antigen baru
Kegiatan ini terdiri dani :
a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye Measless-Rubella (MR). Rapat
ini merupakan rapat Pokja Kampanye MR. kegiatan dilakukan di Jakarta
dengan mengundang lintas sektor dan lintas program terkait pelaksanaan
kampanye MR.
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Demonstration Project Pneunnokokus.
Rapat ini merupakan persiapan pencanangan dan pelaksanaan kegiatan
introduksi imunisasi PCV di 2 kabupaten di NTB.
c. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Demonstration Project HPV.
kegiatan ini berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi kegiatan
introduksi HPV di Kota Surabaya dengan peserta kepala puskesmas dan
pengelola imunisasi seluruh puskesmas di Kota Surabaya, lintas sektor
terkait seperti MUI, Kanwil Kemenag, Diknas dan organisasi profesi.
d. Pencanangan Pelaksanaan Kampanye Measless-Rubella (MR) dilakukan
di DI Yogyakarta oleh Presiden RI dan dihadiri oleh perwakilan menteri
kabinet yang terkait, lintas sektor, lintas program, perwakilan organisasi
profesi dan organisasi lainnya.
2.21. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan imunisasi dalam rangka pengenalan
antigen baru
Kegiatan ini terdiri dani
a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Measless-Rubella.
Kegiatan ini merupakan money terhadap pelaksanaan kampanye MR di 6
provinsi di Pulau Jawa. selain itu melakukan survei cepat cakupan untuk
memastikan bahwa semua sasaran telah mendapat imunisasi. Pada
tahun 2017, kegiatan ini dilakukan di 6 provinsi yaitu : DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Demonstration Project Imunisasi
HPV
Kegiatan merupakan money pelaksanaan introduksi imunisasi HPV di DI
Yogyakarta. Pelaksanaan berupa pemantauan kegiatan dan cakupan
serta inventarisir permasalahan yang muncul di lapangan untuk
disampaikan pemecahan masalah yang bersifat operasional.
c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Demonstration Project Imunisasi
Pneumokokus
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Kegiatan ini merupakan money terhadap pelaksanaan introduksi
imunisasi PCV di 2 kabupaten di NTB. Pelaksanaan berupa pemantauan
kegiatan dan cakupan serta inventarisir permasalahan yang muncul di
lapangan untuk disampaikan pemecahan masalah yang bersifat
operasional.
2.22. Pengadaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Imunisasi dalam
rangka pengenalan antigen baru
Pengadaan media KIE imunisasi untuk antigen baru berupa
a. Pengadaan Media KIE dalam rangka kampanye Measless-Rubella (MR)
yaitu : advokasi kit (5.600 buah), Buku Petunjuk Guru dan Murid (39.820
buah, Leaflet untuk Murid (206.600 buah), Poster untuk Murid (44.900
buah), Leaflet untuk orang tua (172.000 buah), poster untuk orang tua
(45.300 buah), poster untuk masyarakat umum (45.300 buah), spanduk
untuk masyarakat umum (4.935 buah), Pos Sign (15.350 buah), x-banner
untuk masyarakat umum (3.725 buah), pin (45.000 buah). pengadaan ini
bersumber biaya dani dana bantuan LN (GAVI) dan APBN;
b. Pengadaan Media KIE dalam rangka demonstration project imunisasi
HPV yaitu : Poster (9.450 buah), x-banner (121 buah), buku saku (8.050
buah), leaflet (9.410 buah), flyer (9.410 buah)
c. Pengadaan Media KIE dalam rangka introduksi imunisasi Japanesse
Encephalitis yaitu : buku saku (19.500 buah), pos sign JE (4.613 buah)
d. Pengadaan Media KIE dalam rangka demonstration project imunisasi
pneumokokus yaitu : spanduk (110 buah), x-banner (70 buah), buku saku
imunisasi PCV (1.000 buah), poster (1.000 buah), booklet (3.630 buah)
3) Keluaran (output) :
Kegiatan yang menunjang pengawasan pelaksanaan imunisasi
4) Hasil (outcome) :
Meningkatnya pengawasan pelaksanaan imunisasi yang dapat meningkatkan
kualitas pelayanan imunisasi.
5) Manfaat (Benefit) :
Meningkatnya mutu pelaksanaan pelayanan imunisasi yang akan mendorong
peningkatan cakupan imunisasi nasional
6) Dampak (Impact) :
Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (PD3I)
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4 Layanan Internal (overhead)
Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
Layanan Internal (overhead)

Input Rp. 6.954.721.000

2. Kegiatan
B.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1.

Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat

2.

Pembahasan/penelaahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

C. Keluaran(output)
2). Keluaran (output) :
•

Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran
dan Pembahasan/penelaahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat.

3). Hasil (outcome) :
•

Adanya kesepahaman antara Subdit di Lingkungan Direktorat Surveilans
dan Kekarantinaan Kesehatan.

4). Manfaat (Benefit) :
Subdit Teknis dapat melaksanakan keg iatan sesuai dengan pedoman.
5). Dampak (Impact):
Tersedianya Rencana kerja program dan anggaran yang akuntabel, tepat
sasaran, efektif, efisien dan produktif.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan
1) Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan
direktorat
2) Koordinasi Lintas program/lintas sektor.
3. Pengelolaan data dan informasi
Kegiatan
1) Rapat Penyusunan laporan kegiatan/program Direktorat
2) Penghapusan Dokumen/Arsip Direktorat

4. Pengadaan Sarana Kantor
1) Belanja Penunjang perkantoran Subbag TU
2) Belanja Penunjang Perkantoran Subdit Surveilans
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3) Belanja Penunjang Perkantoran Subdit Imunisasi
4) Belanja Penunjang Perkantoran Subdit Kekarantinaan kesehatan
5) Belanja Penunjang Perkantoran Subdit Penyakit Infeksi Emerging
5. Operasional Sekretariat Imunisasi dan SKIP! GAVI- Dukungan Administrasi
(management cost)- (GAVI-HSS Reprogramming- Pusat)
6. Dukungan operasional Sekretariat CESAP GAVI(GAVI CESAP-PUSAT)
7. Dukungan Operasional Program Imunisasi

Pengelolaan Keuangan
1. Honorarium Pengelola Kegiatan
2. Honor Output Kegiatan

8. Rapat Koordinasi/Penyusunan Laporan Keuangan
9. Honorarium Tim Pengelola Hibah dan Sekretariat GAVI
10. Pengelolaan BMN
1) Rapat koordinasi/Penyusunan Laporan SIMAK-BMN
2) Monitoring Logistik
3) Rapat Penghapusan Barang Milik Negara
11. Pengadaan Alat Pengolah Data Subbag Tata Usaha
12. Pengadaan Alat Pengolah Data Subdit Surveilans
13. Pengadaan Alat Pengolah Data Subdit Imunisasi
14. Pengadaan Alat Pengolah Data Subdit Kekarantinaan Kesehatan
15. Pengadaan Alat Pengolah Data Subdit Penyakit Infeksi Emerging

Pengelolaan Kepegawaian
1. Rapat Koordinasi Kepegawaian Direktorat
2. Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat
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SUMBER DAYA
1.

Sumber Daya Manusia

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

Subbag Tata Usaha

: 24 orang

b.

Subdit Surveilans

: 19 orang

c.

Subdit Karantina dan Kesehatan

: 16 orang

d.

Subdit Penyakit Infeksi Emerging

: 16 orang

e.

Subdit Imunisasi

: 21 orang

Distribusi pegawai berdasarkan jabatan di Dit. Surkarkes adalah : Pejabat struktural
sebesar 14,61% ; Pejabat Fungsional Teknis sebesar 7,87% ; dan Pejabat Fungsional
Umum sebesar 77,53%.
Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan
a. Strata 3

; 0 Orang

b. Strata 2

: 48 Orang

c. Strata 1

: 35 Orang

d. D III

: 3 Orang

e. Akademi

: 1 Orang

f.

: 6 Orang

SMA

g. SD

: 2 Orang

Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
a. Pegawai Pria

41 Orang

b. Pegawai Wanita

54 Orang
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2.

Sum ber Daya Keuangan

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

Rp. 376.306.882.000 Realisasi Rp. 361.261.741.811

(96%) Adapun Realisasi APBN berdasarkan output:
No.

Output

Pagu Tahun 2017

ok

Realisasi 2017

Realisasi
1.

2058.001 NSPK Surveilans dan Karantina Kesehatan

4.534.090.000

2.968.504.537

65,5

2.

2058.002 SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan

8.699.181.000

7.680.062.169

88.3

307.103.568.000

302.492.576.682

98.5

4.763.891.000

4.353.450.076

91.4

yang meningkat kualitasnya

3.

2058.003 Sarana dan Prasarana Surveilans dan
Karantina Kesehatan

4.

2058.004

Layanan

Kewaspadaan

Dini

penyakit

berpotensi KLB

5.

2058.005. Layanan Respon KLB dan Wabah

1.797.930.000

1.662.086.440

92.4

6.

2058.006. Layanan Imunisasi

30.168.111.000

25.885.439.621

85.8

7.

2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan

12.735.600.000

10.519.004.045

82.6

8.

2058.007 Layanan Pengendalian PIE

3.023.505.000

2.706.271.894

89.5

9.

2058.007 Layanan Internal(Overhead)

3.481.006.000

2.994.346.311

86.0

Total

376.306.882.000

361.261.741.811

96.0
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B. Hibah Luar Negeri Total Pagu Rp. 84.643.591.000 dengan realisasi per 31
Desember 2017 Rp. 78.013.888.461. (92,2%) Adapun rincian Hibah Luar Negeri
sebagai berikut :
HLN

No.

Pagu Tahun 2017

Realisasi 2017

% Realisasi

1.

GAVI

70.576.366.000

65.399.233.659

92,7

2.

WHO

13.732.308.000

12.294.440.842

89,5

3.

UNICEF

334.917.000

320.213.960

95.6

Total

84.643.591.000

78.013.888.461

91.4
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BAB IV
PENUTUP
A.

KESIMPULAN

Laporan Tahunan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 2017 merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan,
program, dan kegiatan direktorat dani Direktur Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan kepada Direktur Jenderal P2P dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan
khususnya di bidang Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
sudah dapat merealisasikan target Indikator Kinerja Tahun 2016 dalam upaya mencapai
sasaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 20152019 yang diatur dengan SK Menkes Nomor

HK.02.02/Menkes/52/2015. indikator

kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Dani semua indikator, terdapat
indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 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. Dani target sebesar 92% telah
dicapai hasil sebesar 92,04 %, 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 dani 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 dimana jumlah sasaran bayi di Pulau Jawa hampir 60% dani
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
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DPT-HB-Hib lanjutan pada tahun 2017 telah mencapai target yang diharapkan.
Dani target sebesar 45% telah dicapai hashl sebesar 56,5%, sehingga persentase
pencapaian kinerjanya sebesar 125,5%.

3. 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 dani 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.

4. 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% dani target 64%
sehingga pencapaian kinerja sebesar 103%. Pada tahun 2016, persentase
kab/kota yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan KKM
sebanyak 47% dani target 46%.
5. Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD 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% dani target 80%. Sedangkan pada tahun 2016,
persentase pelabuhan/bandar udara/PLBDN internasional yang memiliki
dokumen rencana kontinjensi penanggulangan KKM sebanyak 73% dani target
70%.

. Terdapat indikator yang tidak mencapai target ditetapkan, yaitu:
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1. Persentase respon penanggulangan 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 dani seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dani jumlah sinyal
kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 40.116 sinyal tercatat telah direpon
oleh petugas kesehatan. Dengan demikian capaian indikator dani 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 dani 2015 sampai dengan
2017 selalu meningkat, oleh karena mempunyai peluang untuk bisa memenuhi
target pada tahun 2019 sebesar 90°/0 jumlah sinyal yang direspon.
2. Penemuan kasus discarded campak .?2 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 dani 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. Jumlah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 280 Kabupaten/kota. Pada
tahun 2016, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 146 Kab/Kota dani target
200 Kab/Kota (73%). Pada tahun 2017, jumlah Kab/Kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
sebanyak 256 Kab/Kota dani target 280 Kab/Kota (91.4%).

Beberapa upaya perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan, khususnya untuk mempertahankan dan mencapai target
nasional yang telah ditetapkan, antara lain:
1. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah untuk mendukung program
imunisasi
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2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE)
3. Pelaksanaan imunisasi daerah sulit bersamaan dengan pelaksanaan program lain.
4. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi
kampanye negatif imunisasi.
5. Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan balk di puskesmas maupun di
Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih rendahnya upaya surveilans
aktif Rumah Sakit,
6. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3I
balk di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih
terbatasnya dukungan pendanaan operasional.
7. Penguatan mekanisme Kekarantinaan kesehatan dengan mengintegrasikan
aturan bidang Kekarantinaan Kesehatan kedalam regulasi nasional yang bersifat
umum sehingga dapat digunakan sebagai referensi bersama di
kementerian/lembaga. Hal ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI
No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Udara Nasional. Diharapkan semua pihak
yang terkait dengan fasilitasi memahami ruang lingkup, prosedur dan tata cara
sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi terkait dan
penyelenggara jasa terkait.

B. TINDAK LANJUT
1 Reviuw terhadap Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 dalam rangka
memastikan semua indicator dapat dicapai pada akhir tahun evaluasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam rangka kewaspadaan dini,
pengendalian penyakit re-emerging dan new-emerging, kegiatan situasi khusus,
tanggap bencana dan respon cepat < 24 jam baik yang diadakan melalui
pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang
bergerak di bidang kesehatan untuk menggerakkan masyarakat mendapatkan
imunisasi.
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2017 merupakan hasil kerja keras dani 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
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dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal
yang menghambat tercapainya target indikator kinerja dan rencana kegiatan diharapkan
akan dapat dicari solusi serta penyelesainnya dengan mengedepankan profesionalisme
dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Ditjen P2P dan Kemenkes RI.
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