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BAB I 
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN 

A. 	HAMBATAN TAHUN LALU 
1. Kegiatan Surveilans 

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Surveilans tahun 2018 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 
laboraturium. 

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, hat 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 PD3I tetap ada 

j. Sistem pelaporan kasus PD3I di fasyankes swasta belum terlibat 

2. Kegiatan Penyakit Infeksi Emerging 

Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Penyakit Infeksi Emerging tahun 2018, 
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 Imunisasi 

Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Imunisasi tahun 2018, antara lain: 
a. Masih tingginya disparitas cakupan antar daerah, sehingga menimbulkan 

kantong-kantong imunisasi; 

b. Masih adanya penolakan dan i 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 dan i berbagai media; 

g. Masih kurangnya kemampuan petugas daerah dalam melakukan surveilans 
KIPI; 

h. Sistem pelaporan cakupan imunisasi dan i 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. 
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4. 	Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan 

Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018, 
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. 
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. 

i. 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. 
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j. 	Feedback pelaporan dan i Pusat ke KKP masih belum bisa ditakukan karena 

belum memadainya Sistem Informasi Manajemen Kesehatan di Pusat dan 

beberapa KKP masih belum melaporkan kegiatannya ke Pusat secara rutin. 

B. KELEMBAGAAN 

I. 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. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 287 Surveilans 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan respon 

kejadian luar biasa dan wabah; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan 

respon kejadian luar biasa dan wabah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang 

kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah; 

d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini 

dan respon kejadian luar biasa dan wabah; 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini dan respon 

kejadian luar biasa dan wabah; 

Subdit Surveilans terdiri atas 2(dua) seksi : 

a. Seksi Kewaspadaan Dini yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur 

dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta 

pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini. 

b. Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan dibidang Respon Kejadian 

Luar Biasa dan Wabah. 

2. Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan 	perumusan 	dan 	pelaksanaan 	kebijakan, 	penyusunan 

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang penyakit infeksi 
emerging. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 291 Subdit Penyakit Infeksi 
Emerging menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi 

penyakit infeksi emerging; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi 

penyakit infeksi emerging; 

C. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria 

dibidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging; 
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d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang deteksi dan 

intervensi penyakit infeksi emerging; 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang deteksi dan intervensi 

penyakit infeksi emerging; 

Subdit Penyakit Infeksi Emerging terdiri atas 2(dua) seksi : 

C. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Deteksi Penyakit 

Infeksi Emerging . 

d. Seksi Intervensi 	Penyakit infeksi Emerging 	yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Intervensi 

Penyakit Infeksi Emerging. 

3. Subdirektorat Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan 

kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan,evaluasi 

dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 295 Subdit Karantina Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos 

lintas batas darat negara. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos 
lintas batas darat negara. 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria 

dibidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina 

kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara. 
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang karantina 

kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah 

dan pos lintas batas darat negara. 
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e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos 
lintas batas darat negara. 

Subdit Karantina Kesehatan terdiri atas 2(dua) seksi : 

a. Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara 	yang 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan 

di bidang Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara 

b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan 

kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta 

pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan 

Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara. 

4. Subdirektorat lmunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan,evaluasi dan 
pelaporan di bidang lmunisasi. 

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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STRUICTUR ORGANISASI 

DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 

, 

014 
LI 

Gambar 1.1 
Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 01 Januari sd 22 Februari 2018 

Gambar 1.2 

Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 22 Februari 2018 sd 22 Mel 2018 
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Gambar 1.3 

Gambar Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 22 Mel 2018 sd 28 Desember 2018 
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN KERJA 

A. 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.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

2. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

4. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 
6. Peraturan Pemerintah No.40/1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 

Menular. 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan 
Anak; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan No.45 tentang Penyelenggaraan surveilans 
Kesehatan 

9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak 
Menular Terpadu. 

10 Keputusan Menteri Kesehatan No.949/Menkes/SK/ VIII/2004 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa. 
11. Keputusan Menteri Kesehatan No.424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan. 
12. Keputusan Menteri Kesehatan No.425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 
13. 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. 
14. Keputusan Menteri Kesehatan No.612/Menkes/SKN/2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. 
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15. Keputusan Menteri Kesehatan No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman 

Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan. 

16. Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. 

17, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Imunisasi. 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Surveilans Kesehatan; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan 

Penyakit Menular; 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan 

Hepatitis Virus; 

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

Kerja Kementerian. 

B. TUJUAN 

1. UMUM 

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-

guna 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. I munisasi 

• Tercapainya target 80% kabupaten/kota dengan minimal 85% sasaran bayinya 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap; 

• Tercapainya 92,5% anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; 
• Tercapainya 55% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 

Lanjutan; 

• Terlaksananya penyusunan, pembahasan, Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan 
(NSPK) Imunisasi; 

• 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. 

C. SASARAN 

1. Tercapainya target 85% kabupaten/kota dengan minimal 80% sasaran bayinya 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap; 

2. Tercapainya 92.5% anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 
lengkap; 

3. Tercapainya 55% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-
Hib Lanjutan 

4. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deteksi dan 

intervensi penyakit infeksi emerging 
5. Meningkatnya anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi. 
6. Meningkatnya respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah 

terjadinya KLB 

7. Meningkatnya penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I) tertentu 

8. Meningkatnya Penemuan kasus non-polio APP rate per 100.000 pada anak < 15 
tahun 

9. Meningkatnya penemuan kasus 'discarded campak' 	per 100.000 penduduk 
10. Meningkatnya penemuan kasus faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di 

pintu negara. 

11. Terlaksananya alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan. 

Laptah 2018 Surveilans dan Karantina Kesehatan 	 Hal 14 



BAB III 

STRATEGI PELAKSANAAN 

A. 	Kegiatan Surveilans 
1. 	Strategi Pelaksanaan 

1.1. NSPK Surveilans 

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 P03I 

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 Investigasi KLB 

b. Logistik Penanggulangan KLB 

c. Pengadaan Alat Pelindung Did (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 

h. Pertemuan Pembinaan Jafung Epidemiologi 

I. 	Pertemuan Analisis Data Kasus PD3I 
j. Pertemuan Komite Verifikasi Campak & Rubella Nasional 

k. Pertemuan Koordinasi Eradikasi Polio 

I. 	Honorarium Tim Ahli PD3I 

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 PD3I 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 website 

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 
P03I 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 PD3I 

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 PD3I 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 PD3I 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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B. 	Kegiatan Imunisasi 
1. Strategi Pelaksanaan 

	

1.2 	Penyediaan NSPK Imunisasi 

Agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan, maka disediakan berbagai kebijakan dan pedoman teknis seperti 

Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi HPV dan BIAS dan Pencetakan 

dan Pendistribusian Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demonstrasi Imunisasi 
Pneumokokus. 

	

1.2. 	Workshop Petugas untuk Imunisasi dalam Pengenalan Antigen Baru 

Sebagai pembekalan bagi petugas di daerah, maka dilakukan workshop 

petugas mengenai vaksin baru. Workshop ini merupakan suatu pertemuan 

yang bersifat teknis dengan pembicara dan i para ahli, lintas program dan lintas 

sektor. Peserta yang diundang adalah kepala bidang/kepala seksi yang 

membawahi imunisasi serta pengelola imunisasi. 

Workshop Petugas untuk Imunisasi dalam Pengenalan Antigen Baru yang 

dilaksanakan selama tahun 2018 antara lain Workshop dalam rangka 

Demonstration Project Imunisasi HPV di Makassar, Workshop dalam rangka 

Demonstration Project Imunisasi HPV di Manado, Workshop dalam rangka 

Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di NTB, Workshop dalam 

rangka Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di Babel, Workshop 

dalam rangka Kampanye Imunisasi Measles RubeIlla di Padang Panjang dan 
Langkat. 

1.3. Pertemuan Koordinasi dengan Tim Ahli Imunisasi (Technical Advisory 
Group/TAG) untuk kajian teknis 

Perkembangan zaman berimplikasi pada kemajuan teknologi dan semakin 

luasnya ilmu pengetahuan tentang penyakit. Hal ini mengakibatkan munculnya 

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

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

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

dan Polio perlu segera untuk ditindaklanjuti sesuai penatalaksanaan penyakit 

PD3I tersebut. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi dengan tim ahli ini 

diperlukan sebagai wadah konsultasi dan penyampaian pengetahuan dan 

informasi terbaru untuk memperoleh masukan, saran, ilmu pengetahuan baru, 
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penatalaksanaan kasus dan rekomendasi terkait PD3I dalam menyusun kajian 

teknis. Pertemuan TAG diikuti oleh jajaran Kemenkes, Dinas Kesehatan, 

anggota TAG, Ahli/Pakar keilmuan P03I, Komnas dan Komda PP KIPI, BPOM, 

WHO, serta UNICEF. 

1.4. 	Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program 

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, 

serta antara lintas program dan lintas sektor mengenai imunisasi. 

1.5 	Pekan lmunisasi Dunia (PID) 

Pelaksanaan PID terdiri dan i kegiatan seminar tentang penguatan imunisasi 

rutin dengan narasumber dan i Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI, Perwakilan 

dan i KPAI, Kemendagri, Imam Besar Istiqlal. Terdapat juga narasumber tamu 

dan i orang tua dengan anak yang menderita kecacatan akibat terinfeksi 

penyakit rubella. Peserta diikuti oleh lintas sektor atau lintas program, 

organisasi profesi bidan, perawat, dokter dan mahasiswa kesehatan dani 

berbagai universitas, serta masyarakat umum. Pelaksanaan dilakukan di pusat 

(Jakarta) dan provinsi terpilih. 

1.6. 	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi Nasional 

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja di 

Provinsi di Indonesia berdasarkan capaian cakupan dan kasus PD3I serta 

Rencana Dinas Kesehatan Provinsi dalam program imunisasi. Pada pertemuan 

ini juga disusun RTL setiap Dinas kesehatan Provinsi untuk dapat mencapai 

target imunisasi di wilayah kerjanya. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan program lmunisasi 
2.1. 	Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan dan 

monitoring kinerja program, serta penyediaan anggaran operasional imunisasi 

di lapangan. 

2.2. 	Rendahnya kompetensi petugas imunisasi akibat : 

a. Mutasi petugas terlatih yang sering terjadi; 

b. Kurang meratanya penempatan petugas terlatih di unit pelayanan 

c. Petugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; 

2.3. 	Keterbatasan sarana cold chain yang sesuai standar (terutama lemari es dan 

vaksin carrier) untuk tingkat puskesmas. 
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2.4. 	Kondisi geografis, menyebabkan disparitas cakupan antar wilayah yang 

mengakibatkan adanya daerah kantong imunisasi yang berpotensi KLB. 

	

2.5. 	Penolakan imunisasi oleh kelompok masyarakat tertentu, terkait: 

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

yang baru lahir; 

b. Status kehalalan vaksin 

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama terkait dengan efek 

samping pasca imunisasi 

	

2.6. 	Kurang optimalnya peran dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas 

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

Organisasi profesi, layanan swasta, d11). 

3. Terobosan yang dilaksanakan 

3.1. Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan komitmen 

terhadap pelaksanaan imunisasi :Penyediaan dan pemerataan penempatan 

tenaga imunisasi terlatih dan Penyediaan anggaran operasional dan 

pemeliharaan cold chain 

	

3.2. 	Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam hal pengelolaan program dan 

pelayanan imunisasi; 

	

3.3. 	Penguatan pemanfaatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) lmunisasi 

	

3.4. 	Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor 

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

penggerakkan masyarakat dan penanganan kampanye negatif. 

	

3.5. 	Pendampingan daerah dalam pelaksanaan rutin. 

	

3.6. 	Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan 

	

3.7. 	Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustainable Outreach Services (SOS) 

untuk daerah dengan geografi sulit dengan berintegrasi bersama LS/LP 

(termasuk swasta) dalam menjangkau pelayanan; 

3.8. Pelaksanaan imunisasi untuk meningkatkan imunisasi dasar lengkap 

(sweeping, DOFU, Backlog fighting) 

	

3.9. 	Penyediaan dan penyebarluasan KIE tentang imunisasi. 

3.10 Pemenuhan sarana dan prasarana rantai vaksin. 

3.11 Penguatan sistem surveilans dan penanggulangan KIPI. 
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C. Kegiatan Penyakit infeksi Emerging 

	

1. 	Strategi Pelaksanaan. 

	

1.1. 	Melaksanakan kegiatan Pelatihan TGC di 7 Provinsi. 

	

1.2. 	Melakukan kegiatan Table Top Excersice (VEX) menghadapi penyakit infeksi 

emerging yang melibatkan lintas sektor. 

	

1.3. 	Melaksanakan kegiatan workshop penguatan kapasitas jejaring penyakit infeksi 

emerging. 

	

1.4. 	Penyediaan dan pendistribusian pedoman dan media KIE penyakit infeksi 

emerging ke daerah. 

	

1.5. 	Dukungan asistensi dan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana pencegahan 

dan pengendalian penyakit infeksi emerging di daerah. 

	

1.6. 	Penyediaan pembiayaan untuk verifikasi rumor, penyelidikan epidemiologi, dan 

pengiriman spesimen penyakit infeksi emerging. 

	

1.7. 	Workshop surveilans sindrom penyakit infeksi emerging 

	

1.8. 	Workshop ujicoba pemetaan risiko penyakit infeksi emerging 

	

1.9. 	Advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit 

infeksi emerging 
2. Hambatan Pelaksanaan 

	

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

	

2.2. 	Beberapa Kab/Kota sudah memiliki TGC namun tidak memiliki atau belum 
meupdate SK TGC aktif. 

	

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

	

2.4. 	Masih ada petugas Kab/Kota yang belum begitu memahami indikator sehingga 

diperlukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi formulir pendataan. 

3. Terobosan 

	

3.1. 	Mengirimkan surat permohonan pendataan secara berkala kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi untuk mengingatkan petugas provinsi yang masih kurang 

proaktif dalam mengumpulkan pendataan indikator. 

	

3.2. 	Melakukan pelatihan bagi TGC di Kab/Kota untuk mendukung pengaktifan kembali 

TGC Kab/Kota. 
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3.3. 	Memastikan pendistribusian NSPK penyakit infeksi emerging ke daerah dan 

memberikan sumber informasi (seperti website infopenyakit.org) untuk mendorong 

petugas daerah agar lebih aktif memiliki NSPK penyakit infeksi emerging. 

	

3.4. 	Petugas pusat melakukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi formulir 

pendataan kemampuan indikator. 

	

3.5. 	Melakukan pertemuan koordinasi dan workshop dengan petugas pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging. 

D. Pelaksanaan kegiatan kekarantinaan Kesehatan 

	

1. 	Strategis pelaksanaan 

1.1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi 

baik verbal maupun surat kepada propinsi/kabupaten/kota sasaran penyusunan 

dokumen. 

1.2. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan lintas sektor. 

1.3. Pelaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di 

kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dan i pusat dan dana dekonsentrasi. 

1.4. Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan Provinsi 

dapat menyusun anggaran kegiatan terkait kebijakan kesiapsiagaan 

penanggulangan KKM di wilayah. 

1.5. 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 

	

1.6. 	Advokasi dan sosialisasi regulasi kesehatan internasional atau International 

Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti HR dan paket aksi keamanan 

kesehatan global. 

	

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

nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait 

	

1.8. 	Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap faktor risiko 

kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan lintas sector. 

1.9. Melaksanakan workshop penyusunan rencana kontinjensi mencakup 

konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi potensi KKM, pengumpulan data 

dasar dan membangun komitmen lintas sectoral. 
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1.10, Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi KKM dengan melibatkan 

seluruh lintas sektoral pemerintah daerah yang terkait dengan kesiapsiagaan, 

respon dan koordinasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

1.11. 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) 

1.12. Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun di kabupaten/kota. 

2. Hambatan 

2.1. Masih adanya pemahaman SKPD di daerah bahwa penyusunan rencana 

kontinjensi merupakan tanggung jawab instansi kesehatan saja. 

2.2. Dokumen rencana kontinjensi wilayah belum menjadi prioritas dibandingkan 

program lainnya sehingga di beberapa daerah dengan mekanisme dana 

dekonsentrasi melakukan pemotongan anggaran penyusunan rencana kontinjensi 

yang menyebabkan rangkaian kegiatan penyusunan rencana kontinjensi tidak 

berjalan sesuai jadwal/rencana dan berdampak pada kualitas penyusunan 

dokumen renkon. 

2.3. Terdapat kesulitan dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan di daerah 

karena berbenturan dengan kegiatan lain. 

3. Terobosan 

3.1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan terhadap 

kedaruratan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah sasaran 

untuk menyamakan pemahaman dan rencana tindak lanjut pelaksanaan 

kegiatan pembuatan dokumen rencana kontingensi. Hal ini dapat 

meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang 

disepakati. 

3.2. Mendorong kabupaten/kota sasaran untuk menyelesaikan hambatan 

administrasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang 

telah disepakati balk melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi 

maupun pusat 

3.3. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk memenuhi 

permintaan narasumber dan i berbagai daerah untuk memfasilitasi 

pembentukan dokumen rencana kontigensi. 

Laptah 2018 Surveilans dan Karantina Kesehatan 	 Hal 24 



3.4. Mengoptimalisasikan potensi daerah dalam kesiapsiagaan kedaruratan 

khususnya kedaruratan bencana aim untuk memperkaya dan memperkuat 

substansi kedaruratan kesehatan masyarakat. 
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BAB IV.HASIL KERJA 

A. 	Kegiatan Subdit Surveilans 
1. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Surveilans dan Kekarantinaan 

Kesehatan 

1) Masukan (input): Alokasi anggaran sebesar Rp 190,060,0001  yang 

terealisasikan sebesar Rp 162,723,900. 

2) Kegiatan: 

	

2.1 	Review Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 

Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang berperan dalam 

penyelenggaran sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar 

biasa, serta berkembangnya penyakit berpotensi KLB yang 

dipantau, memerlukan legal aspek/payung hukum dalam 

pelaksanaannya di lapangan, untuk itu diperlukan review terhadap 

Pedoman SKDR. Selain itu, review pedoman ini membahas juga 

mengenai pengembangan SKDR yang akan di laksanakan untuk 

rumah sakit dan laboratorium. 

2.2 Review Permenkes 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah & Upaya 

Penanggulangan 

Permenkes 1501 tahun 2010 selama ini ini menjadi payung hukum 

mengenai jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah 

serta menjadi pedoman dalam kriteria penetapan suatu kejadian luar 

biasa (KLB). Adanya perkembangan mengenai penyakit menular 

seperti emerging dan re emerging disease serta dengan adanya 

revisi UU Wabah maka Permenkes ini dirasa perlu untuk ditinjau 

kembali sesuai dengan situasi penyakit terkini di Indonesia. 

Berdasarkan hasil rapat dan belum terbitnya revisi UU wabah, maka 

review permenkes 1501/2010 belum dapat dilakukan. 

	

2.3 	Review Permenkes 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Surveilans Kesehatan 

Berdasarkan arahan Dirjen P2P bahwa semua surveilans kesehatan 

harus tercakup tugas dan fungsi Subdit Surveilans. Sehingga perlu 

adanya review permenkes 45/2014 karena di dalamnya 

menyebutkan penyelenggaraan surveilans kesehatan melekat pada 

masing-masing program. 
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2.4 	Pencetakan Buku Pedoman: 

• Pencetakan Pedoman PD3I sebanyak 1.100 buku 

• Pencetakan Permenkes 45 Tentang Surveilans Kesehatan 

sebanyak 558 buku 

• Pencetakan Permenkes No 1501 Tahun 2010 sebanyak 559 

buku 

3) Keluaran (output): 

Jumlah dokumen Norma/ Standar/ Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Surveilans, 

yang terdiri dan i dani : 

3.1 Tersusunnya draft review Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 

(SKDR) 

3.2 Tersusunnya Draf Review Review Permenkes 45 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 

4) Hash l (outcome) : 

Pelaksanaan program surveilans sesuai Norma/ Standar/ Prosedur/ Kriteria 

(NSPK) yang berlaku 

5) Manfaat (Benefit): 

5.1 Tersedianya bahan pedoman dalam pelaksanaan surveilans bagi daerah 

dan UPT Kemenkes RI 

5.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan program surveilans 

6) Dampak (Impact): 

Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit potensial KLB 

2. Sumber Daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang 
meningkat Kualitasnya (subdit Surveilans) 
1) Masukan (input): Alokasi anggaran sebesar Rp 802,838,000, yang 

terealisasikan sebesar Rp 791,204,245. 

2) Kegiatan: 

2.1. Workshop Petugas Surveilans Kab/Kota dalam Kewaspadaan Dini dan 

Respon di Provinsi Orientasi Petugas Laboratorium BTKL dan BBLK 

dalam Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen Difteri 

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan profesional diperlukan orientasi bagi petugas 

laboratorium pada pemeriksaan Difteri yang lebih khusus. Peranan 

Laboratorium sangat diperlukan untuk mengetahui hasil pemeriksaan 

laboratorium yang cepat dan akurat. Maka dan i itu diperlukan kemampuan 

kapasitas tenaga laboratorium yang kompeten. Kegiatan ini bertujuan 
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meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tenaga laboratorium 

untuk pemeriksaan Difteri secara uji kultur difteri dan uji toksikogenitas 

(Elek Test). Kegiatan telah dilaksanakan pada 24 — 27 April 2018 di BBLK 

Surabaya dengan jumlah peserta lnstalasi Laboratorium B/BTKLPP 

sebanyak 14 orang. 

2.2..Pertemuan Evaluasi Surveilans CRS 

Sejalan dengan target global pengendalian Rubela/Congenital Rubella 

Syndrom (CRS) pada tahun 2020, maka surveilans CRS diperlukan untuk 

mengetahui epidemiologi dan beban penyakit CRS di masyarakat. Oleh 

karena itu sejak Desember 2014 Indonesia telah mengembangkan 

surveilans sentinel CRS yang melibatkan 13 RS dan Koordinator surveilans 

PD3I di 10 provinsi. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program 

surveilans CRS tersebut. Kegiatan ini telah dilaksanakan pertemuan 

evaluasi surveilans CRS pada tanggal 11 — 13 Juli 2018 di Depok, Jawa 

Ba rat. 

2.3. Pertemuan Koordinasi Lab polio, Campak, Difteri 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring 

laboratorium nasional PD3I yaitu laboratorium Polio, Campak dan Difteri, 

melakukan evaluasi kinerja laboratorium surveilans PD3I, Menginventarisasi 

masalah dan penyelesaiannya serta menyepakati mekanisme pengadaan 

media dan reagensi untuk mendukung program. Kegiatan ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 8 — 9 Oktober 2018 di Ruang Rapat Direktorat 

Surkarkes. Hasil pertemuan antara lain: pengadaan laboratorium melalui 

satu pintu di Ditjen Farmalkes, melakukan update pengambilan sample polio 

lingkungan, dan usulan perhitungan kebutuhan reagen berdaasrkan jumlah 

kasus suspek yang di terima laboratorium tahun sebelumnya (2018) 

ditambah 5%. 

2.4. 	Pelatihan TGC Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) dalam Penguatan 

Kewaspadaan Dini dan Respon KLB 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan petugas TGC baik di pusat, UPT dan Dinkes Provinsi dalam 

upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa secara cepat, tepat dan akurat 

sehingga diharapkan Ditjen P2P atau Dinkes Provinsi mempunyai tim 

respon yang cepat ketika kejadian KLB/wabah terjadi di suatu daerah. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli — 4 Agustus 2018 
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dengan peserta pelatihan terdiri dad B/BTKL, KKP, Subdit Surveilans dan 

Perwakilan Dinkes Provinsi. 

2.6. Workshop Penguatan Surveilans 

Sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan surveilans selama tahun 2018 dan 

upaya untuk penguatan tim surveilas, Subdit surveilans melakukan kegiatan 

workshop penguatan surveilans bagi seluruh staf surveilans dan perwakilan 

subdit serta subbagian tata usaha di Direktorat Surveilans dan karantina 

kesehatan. Diharapkan dalam workshop ini mereka dapat meningkatkan 

kerjasama tim dalam bidang surveilans sehingga dapat mengambil sikap 

berupa langkah-langkah konkrit dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

penyakit potensi KLB/Wabah maupun masalah kesehatan lainnya. Kegiatan 

ini telah dilaksanakan pada tanggal 13— 14 Desember 2018 di Kota Jakarta. 

3) Keluaran (output): 

Sebanyak 75 orang yang meningkat kualitasnya mengenai program surveilans, 

yang terdiri dan i dani : 

3.1 Orientasi Petugas Laboratorium BTKL dan BBLK dalam Pengambilan dan 

Pemeriksaan Spesimen Difteri sejumlah 16 orang 

2.2 

	

	Pelatihan TGC Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) dalam Penguatan 

Kewaspadaan Dini dan Respon KLB sejumlah 27 orang 

2.3 Workshop Penguatan Surveilans sejumlah 32 orang 

4) Hasil (outcome) : 

4.1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas surveilans 

Kabupaten/Kota dalam rangka kewaspadaan dini penyakit dan upaya 

respon penanggulangannya 

4.2 Peningkatan disiplin, etos kerja dan nasionalisme dalam pelaksanaan tugas 

surveilans kesehatan di daerah dan pusat 

4.3 Ditjen P2P mempunyai tim respon yang cepat ketika ada suatu KLB/wabah 

di daerah yang membutuhkan upaya pusat untuk menanggulanginya 

5) Manfaat (Benefit): 

5.1 Meningkatnya mutu dan kinerja pelaksanaan surveilans kesehatan di pusat 

dan daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 

berpotensi KLB 

6) Dampak (Impact): 

Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit potensial KLB 
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3. 	Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan Subdit Surveilans 

1) Masukan (input): Alokasi anggaran sebesar Rp 38,638,838,000, yang 

terealisasikan sebesar Rp 4,632,297,544. 

2) Kegiatan: 

2.1 Pengadaan Logistik Penanggulangan KLB Difteri 

Merupakan pengadaan berupa Alat Pelindung Did dalam pelaksanaan 

kegiatan investigasi KLB agar tidak terjadi penularan penyakit dan i kasus ke 

petugas dilapangan pada saat melakukan penyelidikan epidemiologi. 

2.2 Pengadaan Bahan Kesehatan Situasi Khusus 

Logistik kesehatan situasi khusus digunakan untuk kondisi bencana dan 

event khusus lainnya seperti Asian Games, Arus Mudik Lebaran dan 

Nataru. 

2.3 Pengadaan Logistik Surveilans Polio 

Dalam rangka mendukung komitmen global eradikasi Polio tahun 2020, 

untuk itu diperlukan penyediaan logistik dalam rangka surveilans Polio. 

Penyediaan logistik ini sangat diperlukan agar sampel surveilans polio 

lingkungan yang dikirim ke laboratorium dapat langsung diproses untuk 

dilakukan pemeriksaan sehingga kasus virus polio liar dengan cepat dapat 

diketahui. 

3) Keluaran (output): 

3.1 Pengadaan Logistik Penanggulangan KLB Difteri, terdiri dan: 

Difteri Serum (ADS) sebanyak 2 paket 

Logistik Pengepakan untuk Distribusi terdiri dan i Styrofoam, Ice pack, 

bubble wrap dan lakban sebanyak 2 paket 

Biaya Pengiriman Anti Difteri Serum (ADS) sebanyak 580 kali 

Media Amies sebanyak 112 pack 

3.2 Pengadaan Bahan Kesehatan Situasi Khusus 

• Paket Seragam Surveilans untuk Asian Games sebanyak 150 paket 

• Jaket Petugas Surveilans sebanyak 285 buah 

• Family Hygiene sebanyak Kit 370 paket 

3.3 Pengadaan Logistik Surveilans Polio 

• PEG 6000 (Polyethylene glycol 6000) sebanyak 60 buah 

• Dextrans T40 sebanyak 12 buah 
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4) 	Hash l (outcome) : 

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program 

S urveilans. 

5) Manfaat (Benefit): 

Terlaksananya kegiatan Surveilans dengan dukungan logistik surveilans dan 

peralatan penunjang lainnya 

6) Dampak (Impact): 

Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit potensial KLB 

4. 	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi wabah 
1) Masukan (input) : Alokasi anggaran sebesar Rp 4,706,665,000, yang 

terealisasikan sebesar Rp 4,230,158,248. 

2) Kegiatan: 

2.1 Pertemuan Koordinasi dan evaluasi kewaspadaan dini dan Respon 

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 telah 

dilaksanakan pada tanggal 1 —4 Oktober 2018 di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

	

2.2 	Pertemuan Koordinasi Kewaspadaan Dini Penyakit Tingkat Pusat 

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor bertujuan untuk membangun 

koordinasi dengan LP/LS terkait. Dalam pertemuan ini dilakukan 

pembahasan mengenai masalah kewaspadan dini penyakit berpotensi 

KLB antara lain dalam identifikasi masalah dan kendala dalam 

penanggulangan di lapangan, identifikasi faktor risiko, dan indentifikasi 

sumber daya pendukung dalam penanggulangan. 

	

2.3 	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/UPT. 
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2.4 Sosialiasi dan Koordinasi LP/LS dalam rangka Kewaspadaan Dini dan 

Respon KLB di Kab. Bandung, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Timor 

Tengah Selatan dan Kab. Simalungun 

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi gerakan masyarakat 

hidup sehat dan surveilans penyakit potensial KLB bagi masyarakat dan 

tenaga kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat 

dapat ikut serta dalam pelaporan dan pelacakan kasus di wilayahnya. 

Dengan upaya ini diharapkan deteksi dini penyakit potensial KLB dapat 

diketahui lebih cepat dan upaya kewaspadaan serta penanggulangan 

dapat dilakukan lebih cepat, sehingga tidak menyebabkan penyebaran 

kasus yang lebih luas di masyarakat. 

2.5 Konfirmasi Kasus Penyakit PD3I 

Kegiatan ini dilaksanakan di daerah tempat ditemukannya kasus suspek 

penyakit PD3I 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 P03I, sehingga dapat menekan angka 

morbiditas, mortalitas serta penyebaran penyakit/kejadian. 

2.6 Koordinasi Tim Ahli Surveilans PD3I 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk perternuan antara Subdit Surveilans 

dengan tim ahli PD3I dan lintas program atau lintas sektor terkait. Kegiatan 

ini membahas mengenai perkembangan kasus-kasus pending PD3I 

maupun isu terkini mengenai PD3I yang memerlukan rekomendasi dan i tim 

ahli. 

2.7 Honorarium Tim Ahli 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 dan i tim 

ahli. 

2.8 Pemeliharaan Jaringan & Aplikasi SKDR 

Layanan PHEOC berjalan setiap hari selama 12 bulan. Perangkat IT 

beserta perangkat pendukungnya ini harus didukung dengan infrastruktur 

yang kuat baik dan i sisi jaringan, server dan peralatan pendukungnya 

sehingga performa peralatan dapat digunakan terus dengan baik. 
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2.9 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. 

2.10 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Surveilans P03I, 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. 

2.11 Asistensi Teknis Terpadu Tim Kemenkes SKD PD3I di Kab. Asmat, Papua 

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pendampingan pelaksanaan sistem 

kewaspadaan dini PD3I pasca KLB Campak dan peningkatan Sistem 

Surveilans di Kab. Asmat. Kegiatan dilaksanakan dan i tanggal 12 April s.d 

11 Mei 2018 dengan melibatkan Pusat, B/BTKLPP, Dinkes Provinsi, 

Dinkes Kabupaten, Puskesmas, RSUD Agats dan lintas sektor terkait 

lainnya. 

2.12 Monitoring evaluasi sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB 

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. 

2.13 Penyusunan dan Pembahasan Media KIE Kewaspadaan Dini dan Respon 

Penyakit Berpotensi KLB 

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk melakukan 

Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KLB, maka diperlukan 

media KIE yang 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. Tahun 2018 agenda penyusunan media KIE surveilans berupa 

review buku saku TGC bagi petugas TGC pusat dan di daerah. 
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3) Keluaran (output): 

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kewaspadaan dini penyakit potensial 

KLB 

4) Hasil (outcome) : 

Tersedianya kegiatan kewaspadaan dini dalam pelaksanan surveilans 

kesehatan 

5) Manfaat (Benefit): 

Meningkatnya pengendalian terhadap terhadap penyakit berpotensi KLB 

melalui upaya kewaspadaan dini penyakit potensial KLB. 

6) Dampak (Impact): 

Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit potensial KLB 

5. Layanan Respon KLB dan Wabah 
1) Masukan (input) anggaran: Alokasi anggaran sebesar Rp 14,217,415,000, 

yang terealisasikan sebesar Rp 9,778,859,660. 

2) Kegiatan: 

2.1 Rapat 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 

2.2 Sosialiasi dan Koordinasi LP/LS dalam rangka Kewaspadaan Dini dan 

Respon KLB di Kota Bandar Lampung, Kab. Banjarnegra dan Kab. 

Kebumen 

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi gerakan masyarakat 

hidup sehat dan surveilans penyakit potensial KLB bagi masyarakat dan 

tenaga kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat 

dapat ikut serta dalam petaporan dan pelacakan kasus di wilayahnya. 

Dengan upaya ini diharapkan deteksi dini penyakit potensial KLB dapat 

diketahui lebih cepat dan upaya kewaspadaan serta penanggulangan 

dapat dilakukan lebih cepat, sehingga tidak menyebabkan penyebaran 

kasus yang lebih luas di masyarakat. 

2.3 Investigasi KLB/VVabah Terintegrasi 

Investigasi KLB terintegrasi dilaksanakan di lokasi kasus KLB/wabah di 

seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan penyeticlikan langsung ke 

lapangan. Kegiatan ini dilakukan oteh tim pusat bersama dengan LP/LS 

terkait dengan memberikan bimbingan pelaksanaan penyelidikan 

epidemiologi terhadap Provinsi dan Kab/Kota yang bertujuan untuk 
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mengetahui penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor risiko 

penularan penyakit, sehingga dapat menekan angka morbiditas, 

mortalitas serta penyebaran penyakit/kejadian. 

2.4 Analisa Data dan Kajian Ilmiah KLB Bersama 

Sehubungan dengan terjadinya KLB di berbagai daerah maka perlu 

segera dilaksanakan upaya untuk pencegahan dan pengendalian 

penyebaran penyakit potensi KLB. Oleh karena itu diperlukan pertemuan 

untuk membahsa kajian dan permasalahan dalam penanggulangan 

penyakit potensial KLB di Indonesia seperti Difteri, DBD, Hepatitis A, 

Diare, dan sebagainya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 — 

7 Desember di Kota Jakarta dengan melibatkan LP/LS terkait. 

2.5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan respon KLB dan wabah 

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau hasil pelaksanaan respon KLB 

dan Wabah dan memberikan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan 

program kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB selanjutnya. 

2.6 Asistensi Teknis Terpadu Tim Kemenkes dalam Rangka Pelaksanaan 

Flying Health Care (FHC) ke Kab. Yahukimo (Papua), Pegunungan 

Bintang (Papua), kab. Maluku Barat Daya (Maluku) dan Pasca Bencana 

ke Lombok dan Palu 

Sebagai tindak lanjut upaya penanganan masalah kesehatan di daerah 

terpencil dan tertinggal, Kementerian Kesehatan akan kembali 

mengirimkan Tim Kesehatan terpadu ke Kabupaten terpencil dan 

tertinggal yaitu di Kab. Yahukimo (Papua), Pegunungan Bintang (Papua), 

Maluku Barat Daya (Maluku), Permasalahan kesehatan yang masih 

terjadi di di 3 Kabupaten tersebut antara lain kasus HIV, Hepatitis, Filaria, 

Diare, TB, Malaria, stunting yang masih tinggi, cakupan imunisasi yang 

masih rendah khususnya lmunisasi Polio, kinerja surveilans AFP masih 

rendah dan akses ke pelayanan kesehatan yang masih sulit. 

Disamping penanganan masalah kesehatan di daerah terpencil dan 

tertinggal, Indonesia juga sedang dihadapkan pada masalah bencana 

gempa yang terjadi di beberapa wilayah terdampak, yaitu Kabupaten 

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur di Provinsi 

NTB yang saat ini sudah masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana gempa bumi. Serta yang baru saja terjadi yaitu bencana 

gempa dan tsunami di kota Palu, kab. Sigi dan Kab. Donggala di 

Sulawesi Tengah. 
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2.7 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. 

2.8 Verifikasi Rumor Penyakit Potensi KLB 

Surveilans secara aktif dilakukan dengan melakukan verifikasi atas rumor 

atau informasi balk dan i 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. 

2.9 Operasional PHEOC 

Pencarian informasi secara pasif diperoleh dengan pencarian informasi 

terkait penyakit potensial KLB dan i berbagai sumber seperti media (koran 

dan 	Internet), laporan masyarakat, laporan dan i rumah sakit dan 

melakukan verifikasi jika ditemukan rumor. Untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut, dilaksanakan piket mingguan secara bergantian oleh tim 

pengelola Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC). 

2.10 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. 

3) Keluaran (output): 

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan respon KLB dan Wabah penyakit 

potensial KLB 

4) Hasil (outcome) : 

Tersedianya kegiatan respon KLB dan Wabah dalam pelaksanan surveilans 

kesehatan 

5) Manfaat (Benefit): 

Meningkatnya penyelidikan dan pengendalian kasus penyakit potensial KLB 

dan Wabah melalui upaya respon KLB dan Wabah yang cepat dan tepat. 

6) Dampak (Impact): 

Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit potensial KLB 
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B. Kegiatan Subdit Imunisasi 

1. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Subdit Imunisasi 

1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp 435.172.000,- yang 

terealisasikan sebesar Rp. 407.871.000; 

2) Kegiatan: 

2.1. Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS 

Berupa pertemuan di luar kantor dengan mengundang berbagai 

narasumber/pembahas, adapun peserta kegiatan ini adalah perwakilan Dinas 

Kesehatan Provinsi/Kab/Kota lokasi percontohan Imunisasi HPV, lintas 

program dan lintas sektor terkait, ahli, dan Subdit Imunisasi. Pertemuan ini 

bertujuan dalam rangka menyempurnakan acuan pelaksanaan Imunisasi HPV 

melalui kegiatan BIAS pada anak perempuan kelas 5 (dosis pertama dan kelas 

6 (dosisi kedua) SD/MI dan yang sederajat. 

2.2. Percetakan dan Pendistribusian Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi 

HPV dalam BIAS 

Kegiatan berupa percetakan dan pendistribusian buku petunjuk teknis 

pelaksanaan imunisasi HPV dalam BIAS sebanyak total 650 buah dengan 

rincian 160 buah untuk Kota Manado dan 450 buah untuk Kota Makassar dan 

sebanyak 40 buah ubtuk disimpan di Subdit Imunisasi. 

2.3 

	

	Percetakan dan Pendistribusian Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Demonstration Imunisasi Peneumokokus 

Kegiatan berupa percetakan dan pendistribusian buku petunjuk teknis 

pelaksanaan Demonstration Imunisasi Pneumokokus sebanyak total 1000 

buah dengan rincian 650 buah untuk didistribusikan ke Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, 220 buah untuk didistribusikan ke Provinsi Bangka Belitung 

dan sebanyak 130 buah untuk disimpan di Subdit Imunisasi. 

2.4 Pencetakan dan Pendistribusian Buku Pedoman Bias 

Kegiatan berupa percetakan dan pendistribusian buku Pedoman Bias 

sebanyak 2.639 buah untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi 
3) Keluaran (output) : 

Jumlah dokumen Norma/ Standar/ Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Imunisasi, yang 

terdiri dan i dan: 

• Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS sebanyak 

650 buah dan didistribusikan ke Kota Manado dan kota Makassar. 
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• Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demonstration Imunisasi Pneumokokus 

senyak 1000 buah dan didistribusikan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Provinsi Bangka Belitung 

• Buku Pedoman Bias sebanyak 2,639 buah untuk didistribusikan ke 34 Provinsi 

di Indonesia. 

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) 

2. 	Sumber Daya Manusia subdit Imunisasi 

1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.311.093.000,- yang 

terealisasikan sebesar Rp. 2.062.096.640,-; 

2) Kegiatan : 

Kegiatan berupa workshop petugas untuk imunisasi dalam rangka pengenalan 

antigen baru 

2.1 	Workshop Da/am Ran gka Demonstration Project imunisasi HPV di Kota 

Makassar untuk mensosialisasikan kegiatan Program Demonstrasi pemberian 

imunisasi HPV di Kota Makassar kepada petugas imunisasi serta lintas sektor 

dan lintas program terkait yang dihadiri oleh pengelola program imunisasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengelola Program Imunisasi 

Dinas Kesehatan Kota Makassar, Pengelola program imunisasi di seluruh 

puskesmas di Kota Makassar serta Lintas sektor/lintas program terkait di Kota 

Makassar. 

2.2 Workshop Da/am Rangka Demonstration Project Imunisasi HPV di Kota 

Manado, untuk mensosialisasikan kegiatan Program Demonstrasi pemberian 

imunisasi HPV di Kota Makassar kepada petugas imunisasi serta lintas sektor 

dan lintas program terkait yang dihadiri oleh pengelola program imunisasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Pengelola Program Imunisasi Dinas 

Kesehatan Kota Manado, Pengelola Program Imunisasi di seluruh puskesmas 

di Kota Manado serta lintas sektor/lintas program terkait di Kota Manado. 
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2.3 Workshop dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di 

NTB 

Mempersiapkan petugas kesehatan di tingkat puskesmas dalam implementasi 

program PCV yang sesuai dengan petunjuk teknis Kementrian Kesehatan. 

Kegiatan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten untuk memastikan sosialisasi program berjalan dengan balk dan 

menyukseskan implementasi Program di NTB. 

2.4 Workshop dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di 

Babel 

Mempersiapkan petugas kesehatan di tingkat puskesmas dalam implementasi 

program PCV yang sesuai dengan petunjuk teknis Kementrian Kesehatan. 

Kegiatan melibatkan Dinad Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten untuk memastikan sosialisasi program berjalan dengan baik dan 

menyukseskan implementasi Program di Babel. 

2.4 Workshop dalam Rangka Kampanye Imunisasi Measles Rubella di Kabupaten 

Padang Panjang 

Mensosialisasikan kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR kepada 

petugas imunisasi dan masyarakat di kabupaten Padang Panjang Provinsi 

Sumatera Barat. 

2.5 Workshop dalam Rangka Kampanye Imunisasi Measles Rubella di Kabupaten 

Langkat. 

Mensosialisasikan kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR kepada 

petugas imunisasi dan masyarakat di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera 

Utara 

3) Keluaran (output): 

Sebanyak 403 orang yang meningkat kualitasnya mengenai program imunisasi, 

yang terdiri dan i dani : 

2.1 Workshop Dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi HPV di Kota 

Makassar sejumlah 190 orang 

2.2 Workshop Dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi HPV di Kota 

Manado sejumlah 103 orang 

2.3 Workshop dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di 

NTB dihadiri oleh tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok 

Tengah dan Kota Mataram. 
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2.4 Workshop dalam Rangka Demonstration Project Imunisasi Pneumokokus di 
Babel dihadiri oleh dua kabupaten dan satu kota yaitu Kota Pangkal Pinang, 

Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. 
2.5 Workshop dalam Ran gka Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) di Kota 

Padang Panjang dihadiri oleh 265 orang. 
2.6 

	

	Workshop dalam Ran gka Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) di 
Kabupaten Lan gkat oleh 265 orang. 

4) Hasil (outcome) : 

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan terlatih dibidang imunisasi, terutama 
terkait Kampanye Measles-Rubella (MR), Demonstration Project Imunisasi 
Pneumokokus dan Demonstration Project Imunisasi 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 (PD3I) 

3. Layanan Imunisasi 

1) Masukan (input) : Alokasi anggaran total sebesar Rp. 48.642.478.000,- yang 
terealisasikan sebesar Rp. 36.253.834.659,-; 

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 DI Yogyakarta, dalam bentuk pertemuan dengan 
mengundang 34 Provinsi di Indonesia. 

2.2. Koordinasi dengan Stakeholder (Technical Working GroupfTWG) 

Kegiatan ini berupa rapat dalam kantor dilakukan dalam rangka membahas 

hal-hal yang sangat penting dengan mengundang para ahli. 
2.3. Koordinasi Internal Tim Ahli (ITAGI) 

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi rutin anggota ITAGI yang terdiri dan i ahli- 
ahli untuk membahas isu-isu terkini mengenai imunisasi dan kajian terhadap 

antigen baru yang akan dimasukan ke dalam program imunisasi. 

2.4. 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 
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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 dan i lintas program atau lintas sektor terkait. 

2.6. Koordinasi Teknis Subdit Imunisasi 

Kegiatan berupa rapat dalam kantor dengan peserta staf subdit imunisasi hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi internal subdit 

imunisasi. 

2.7. Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka Penguatan Program Imunisasi Rutin 

di Jawa Barat, Jakarta Timur dan Sumatera Selatan. 

Kegiatan ini berupa advokasi dan sosialisasi dengan masyarakat di 

Kabupaten Tasikamalaya bekerja sama dengan Anggota DPR RI dapil 

wilayah tersebut guna menjangkau masyarakat sampai tingkat bawah 

dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya imunisasi, dan dalam rangka meningkatkan program imunisasi 

rutin di wilayah tersebut. 

2.8. 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 Tengah dan di Jakarta 

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 2018, supervisi suportif dilakukan di 3 provinsi yaitu 

: Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

2.9. Asistensi Teknis Penanggulangan KLB PD3I 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan melakukan monitoring program 

imunisasi di daerah-daerah terdampak bencana atau KLB, untuk menghindari 

terjadi dampak yang lebih luas, kegiatan ini berupa kunjungan ke provinsi 

dimana masing-masing provinsi melakukan monitoring di 2 kab/kota dan 
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setiap kab/kota melakukan monitoring ke 2 puskesmas, Pada tahun 2018 

Asistensi Teknis Penanggulangan KLB PD3I dilakukan di 7 provinsi yaitu : 

Sulawesi Tengah, NTB, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa 

Barat dan Kalimantan Barat. 

2.10. Asistensi KOMNAS ke KOMDA KIPI 

Kegiatan ini merupakan pendampingan KOMNAS KIPI ke KOMDA KIPI 

terkait tatalaksana kasus KIPI dan tindak lanjutnya. Pada tahun 2018, 

kegiatan ini dilakukan di 5 wilayah yaitu : Tangerang, Pangkal Pinang, 

Ambon, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. 

2.11. Pendampingan Tim Teknis Terpadu Penguatan Program Imunisasi Pasca 

KLB di Kab. Asmat, Papua 

Merupakan kegiatan terpadu di lingkungan Kementrian Kesehatan dengan 

melibatkan berbagai profesi diantaranya dokter, perawat, petugas gizi, 

entomolog untuk di tempatkan di distrik-distrik, untuk melakukan penguatan 

program di Kabupaten Asmat Papua pasca terrjadinya KLB Campak dan Gizi 

Buruk. 

2.12. 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. 

2.13. Audit Kasus KIPI 

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 2018, audit kasus KIPI dilakukan di 

Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

sebanyak tiga kali. 

2.14. Validasi Logistik dilakukan dengan mengunjungi PT. Biofarma di Bandung 

untuk mengecek stok vaksin yang ada. 

2.15. Pelaksanaan Data Quality Self-Assessment (DQS) 

Kegiatan DQS merupakan suatu kegiatan mengevaluasi dan memvalidasi 

data cakupan untuk menilai kuantitas (akurasi data) dan kalitas data 

(pemanfaatan data). Pada tahun 2018, kegiatan ini dilakukan di 1 provinsi 

yaitu : Kepualauan Riau. 
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2.16. Pengadaan dan Pendistribusian Media KIE Imunisasi Dasar 

Pengadaan dan pendistribusian imunisasi dasar berupa amplop imunisasi 

sejumlah 105.970 buah, buku saku imunisasi lengkap sejumal 53.850 buah, 

poster imunisasi rutin sebanyak 147.553 buah dan standing banner sebanyak 

20.956 buah yang didistribusikan ke seluruh provinsi. 

2.17. Penayangan Man Layanan Masyarakat Tentang Imunisasi Lanjutan 

lkIan Layanan Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat bahwa setelah imunisasi dasar lengkap masih ada 

imunisasi lanjutan yang harus diberikan pada anak. ILM ini ditayangkan di 5 

stasiun TV Swasta Nasional versi 30 detik ditayangkan selama 10 hari 

penayanagan. 

2.18. Percetakan Buku Saku Kader 

Percetakan Buku Saku Kader sebanyak 248.784 buah yang akan 

didistribusikan pada tahun 2019. 

2.19. Percetakan Permenkes No.12 Tahun 2017 

Percetakan Revisi Permenkes No.12 Tahun 2017 sebanyak 25.000 buah 

yang akan didistribusikan di tahun 2019. 

2.20. Pelatihan Pengelola Imunisasi Pusat 

Untuk penyelenggaraan imunisasi secara nasional diperlukan kompetensi 

sumber daya manusia yang mampu mengelola program Imunisasi dengan 

baik, dapat mengenal dan menemukan permasalahan program, memberikan 

solusi, mendiskusikan dengan para pihak dan mengimplementasikan jalan 

keluar. Untuk hal tersebut, dipandang perlu dilaksanakan pelatihan bagi 

tenaga pengelola program imunisasi balk di tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten dan puskesmas dalam bentuk pelatihan bagi pengebla program 
Imunisasi di semua tingkat. 

Pelatihan Pengelola Imunisasi Pusat dilaksanakan di Asrama Haji Pondok 

Cede Jakarta Timur selama 2 minggu mulai dan i tanggal 25 November 2018 
sampai dengan 6 Desember 2018 

2.21. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan Pada Anak 

Kegiatan merupakan money terhadap peiaksanaan imunisasi lanjutan pada 

anak balk 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 2018, kegiatan ini dilakukan di 4 provinsi yaitu : Banten, Riau, 

Jawa Barat dan DI Yogyakarta. 
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2.22. Persiapan Pelaksanaan Kampanye Measles Rubella (MR) 

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. 

2.23. Pencanangan Pelaksanaan Kampanye Measles-Rubella (MR) 

Pencanangan Pelaksanaan Kampanye Measles-Rubella (MR) fase 2 

dilaksanakan di MTs Negeri 1 Kota Makassar oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2018. 

2.24. Persiapan Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV 

Kegiatan ini berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi kegiatan introduksi 

HPV di Kota Makssar dan Kota Manado dengan peserta kepala puskesmas 

dan pengelola imunisasi seluruh puskesmas di Kota Makassar dan Manado, 

lintas sektor terkait seperti MUI, Kanwil Kemenag, Diknas dan organisasi 

profesi. 

2.25. Advokasi Sosialisasi dalam rangka Kampanye Imunisasi Measles Rubella di 

Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sigi, Kabupaten 

Gowa dan Kota Makassar 

Demi berhasilnya seluruh rangkaian kegiatan Kampanye Measles Rubella 

diperlukan upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, stakeholder terkait 

dan 	dukungan dan i dan i Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam 

bentuk pertemuan/workshop tingkat pusat bagi petugas imunisasi, maka 

dilakukanlah kegiatan advokasi sosialisasi tersebut di daerah terpilih. 

2.26. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Introduksi HPV 

Kegiatan ini berupa money pelaksanaan introduksi vaksin baru yaitu HPV. 

Money ini untuk memantau pelaksanaan pemberian HPV di lapangan dan 

upaya menjangkau anak-anak tersebut. Pada tahun 2018, kegiatan ini 

dilakukan di 3 wilayah yaitu: DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Manado. 

2.27 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Introduksi Pneumokokus 

Kegiatan ini berupa money pelaksanaan introduksi vaksin baru yaitu 

Pneumokokus. Money ini untuk memantau pelaksanaan pemberian imunisasi 

Penumokokus di lapangan dan upaya menjangkau anak-anak tersebut. Pada 

tahun 2018, kegiatan ini dilakukan di 1 provinsi yaitu : di Provinsi Bangka 

Belitung. 
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2.28. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Japanesse 

Encepalitis. 

Kegiatan ini berupa money pelaksanaan introduksi vaksin baru yaitu 

Jananesse Encephalitis. Money ini untuk memantau pelaksanaan pemberian 

imunisasi Jananesse Encephalitis di lapangan dan upaya menjangkau anak-

anak tersebut. Pada tahun 2018, kegiatan ini dilakukan di Provinsi Bali. 

2.29. Pengadaan dan Pendistribusian Media KIE dalam rangka Program 

Demonstrasi imunisasi HPV 

Kegiatan ini merpakan kegiatan pengadaan media komunikasi, informasi dan 

edukasi untuk imunisasi HPV berupa Poster sebanyak 3.300 buah, X-Banner 

sebanyak 71 buah, Buku Saku sebanyak 3.300 buah, leaflet sebanyak 3.300 

buah dan Player sebanyak 3.600 buah. 

2.30. Pengadaan dan Pendistribusian Media KIE dalam rangka Program 

Demonstrasi imunisasi Japanesse Encephalitis 

Kegiatan ini merpakan kegiatan pengadaan media komunikasi, informasi dan 

edukasi untuk imunisasi Japanesse Encephalitis berupa Poster sebanyak 

15.000 buah, X-Banner sebanyak 10 buah, spanduk sebanyak 190 buah dan 

Plyer sebanyak 25.000 buah. 

2.31. Pengadaan dan Pendistribusian Media KIE dalam rangka Program 

Demonstrasi imunisasi Pneumokokus 

Kegiatan ini merpakan kegiatan pengadaan media komunikasi, informasi dan 

edukasi untuk imunisasi Pneumokokus berupa Poster sebanyak 2.000 

lembar, X-Banner sebanyak 105 buah, spanduk sebanyak 209 buah, Buku 

saku imunisasi PCV sebanyak 2.000 buah dan Plyer sebanyak 25.000 buah. 

2.32. Workshop dalam rangka pelaksanaan Kampanye dan lntroduksi Measles 

Rubella 

Kegiatan ini berupa pertemuan yang mengundang 28 provinsi yang akan 

melaksanakan Kampanye lmunisasi Measles Rubella Phase 2 masing-

masing dua orang, kegiatan ini dilaksanakan di Bali pada bulan Pebruari 
2018. 

2.33. Monitoring Evaluasi pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Measles Rubella 

Kegiatan ini berupa money pelaksanaan introduksi vaksin baru yaitu Measles 

Rubella. Money ini untuk memantau pelaksanaan pemberian imunisasi 

Measles Rubella di lapangan dan upaya menjangkau anak-anak tersebut. 

Pada tahun 2018 kegiatan ini dilakukan di 7 Provinsi yaitu: Kalimantan Utara, 
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Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, NIB, Kalimantan Barat, Lampung dan 

Kalimantan Tengah. 

2.34. Pengadaan dan Pendistribusian Media KIE dalam rangka Kampanye 

Measles Rubella. 

Kegiatan ini merpakan kegiatan pengadaan media komunikasi, informasi dan 

edukasi untuk imunisasi Measles Rubella KIE untuk orang tua bentuk 

amplop sebanyak 17.500 buah, Buku saku untuk kader sebanyak 6.500 

buah, poster sebanyak 5.00 buah dan standing banner sebanyak 97.000 

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) 

3. 	Kegiatan Subdit Penyakit infeksi Emerging 

1. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Penyakit Infeksi Emerging 

1). Masukan (input), anggaran Rp 177.110.000,- 

2). Kegiatan : 

2.1. Pertemuan Penyusunan Draft NSPK Penyakit lnfeksi Emerging 

Penyakit infeksi emerging mendapat perhatian khusus dan menjadi masalah 

kesehatan masyarakat serius karena dapat menimbulkan kematian, tetapi juga 

dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam era globalisasi, 

saat seluruh dunia saling terhubung. Untuk itu diperlukan penguatan terkait 

pedoman penyakit infeksi emerging. 

Sudah dilaksanakan pertemuan penyusunan draft pedoman Surveilans 

Sindrom 1 kali dan pertemuan penyusunan draft pedoman Meningitis 

Meningokokkus satu kali dan ruang pertemuan adalah di ruang rapat dalam 

kantor. 

Setiap pertemuan diikuti oleh lintas program dan lintas sektor terkait dengan 

masing-masing peserta disetiap pertemuan berjumlah 30 orang. Adapun hashl 
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dan i kegiatan ini berupa tersusunnya draft Pedoman Surveilans Sindrom dan 
Draft Pedoman Meningitis Meningokokkus. 

2.2. Pertemuan Pembahasan Draft NSPK Penyakit Infeksi Emerging 

Pertemuan pembahasan merupakan kelanjutan dan i pertemuan penyusunan 
sebelumnya. Masing-masing pertemuan pembahasan ini dilaksanakan 1 kali 

untuk draft pedoman Surveilans Sindrom dan 1 kali untuk pembahasan draft 

pedoman meningitis meningokokkus. Setiap pertemuan pembahasan diikuti 
mengundang 30 peserta dan i LP/LS terkait. 

2.3. Pertemuan finalisasi draft Pedoman Penyakit Infeksi Emerging 

Telah dilaksanakan pertemuan finalisasi draft pedoman Surveilans Sindrom 
sebanyak 1 kali dan melibatkan 30 peserta dan i LP/LS terkait, dan pertemuan 
finalisasi draft Pedoman Meningitis Meningokokkus sebanyak satu kali yang 
melibatkan juga sebanyak 30 peserta dan i LP/LS terkait. 

2.4. Pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku. 

Tahun 2018 dilakukan pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku sebagai 
berikut : 

1) Modul Training Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini 

dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara 

(Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah sebanyak 5 paket (Modul 

Pelatihan 250 buku dan Kurikulum Modul 100 buku) 
2) Buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Mers ; 1000 buku 
3) Buku Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning ; 1000 

buku 
3). 	Keluaran (output) , Realisasi Anggaran : Rp 144.452.801,- 

• Tersusunnya Pedoman Surveilans Sindrom 
• Tersusunnya Pedoman Meningitis Meningokokkus 
• Tersusunnya Modul Training Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, 

Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu 
Masuk Negara (Bandana, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah 

• Tercetaknya Buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Mers 
• Tercetaknya Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning 

4). Hasil (outcome), 

• Tersedianya Pedoman Surveilans Sindrom 
• Tersedianya Pedoman Meningitis Meningokokkus 
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• Tersedianya Modul Training Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, 

Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu 

Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah 

• Tersedianya Buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Mers 

• Tersedianya Pedoman Pencegahan, Penemuan dan Respon Demam Kuning 

5). 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. 

• Tim Gerak Cepat (TGC) mampu dalam Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan 

Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara 

(Bandara, Pelabuhan dan PLBN) dan Wilayah 

6). Dampak (Impact) : 

Terlindunginya masyarakat dan i ancaman penyakit infeksi emerging, sehingga 

dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

2. Sumber Daya Manusia Penyakit Infeksi Emerging yang meningkat 
Kualitasnya 

1). Masukan (input) anggaran Rp 3.143.866.000,- 

2). Kegiatan : 

2.1. Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan intervensi Penyakit Infeksi 

Emerging. 

Dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Tim Gerak Cepat Penyakit Infeksi 

Emerging 

Tujuan dan i kegiatan ini diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta 

pelatihan mampu dalam Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon 

Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, 

Pelabuhan, dan PLBDN) dan wilayah. 

Pelatihan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi dengan 5 provinsi mengunakan 

anggaran APBN yaitu : DKI Jakarta (1 angkatan) sebanyak 30 orang tanggal 

13 s/d 19 Mei 2018, Kepulauaan Riau-Batam (1 angkatan) sebanyak 30 orang 

tanggal 11 — 17 Maret 2018, Sumatera Selatan (1 angkatan) sebanyak 30 

orang tanggal 18 — 24 Maret 2018, Bali (1 angkatan) sebanyak 30 orang 
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tanggal 1 s/d 7 April 2018, dan DI Yogyakarta (1 angkatan) sebanyak 30 orang 

tanggal 15 s/d 21 April 2018. 

Adapun 2 provinsi yang menggunakan anggaran WHO yaitu provinsi : Banten 

(1 angkatan) sebanyak 30 orang tanggal 8 s/d 14 Juli 2018 dan provinsi 

Bangka Belitung (1 angkatan) sebanyak 30 orang tanggal 15 s/d 21 Juli 2018. 

Peserta pelatihan ini berasal dan i lintas program terkait antara lain : Dinas 

Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP), Balai Besar/Balai Kesehatan Teknik Kesehatan Lingkungan 

(B/BTKLPP) serta Laboratorium Kesehatan Daerah. 

Peserta terdiri Pejabat struktural/ pengelola program/ pejabat fungsional 

(dokter/ epidemiolog/ entomolog/ sanitarian/ penata laboratorium/ penyuluh 

kesehatan) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

Adapun disetiap kegiatan di satu lokasi melibatkan panitia pusat (6 orang), 

panitia lokal ( 4 orang ) dan jumlah pelatih 14 orang. 

2.2. Pertemuan Workshop Sistem Surveilans Sindrom dalam Deteksi Penyakit 

lnfeksi Emerging 

Kegiatan dilaksanakan 1 kali di Bogor dengan melibatkan LP /LS terkait , pusat 

sebanyak 25 orang dan peserta daerah sebanyak 36 orang. Peserta berasal 

dan i : Dit Surveilans dan Karantina Kesehatan, Dit. P2PTVZ, Dit. P2ML, Dit. 

Yankes Rujukan, Dit. Yankes Primer, Puslitbang Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi, 

RSPI 	Sulianti Saroso, RSU Pusat Persahabatan, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP). 

Kegiatan pertemuan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 Juni 2018. 

Tujuan pertemuan setelah mengikuti workshop, peserta memiliki kesamaan 

persepsi terhadap pelaksanaan surveilans sindrom dalam deteksi penyakit 

infeksi emerging, dan selanjutnya diharapkan peserta dapat memberikan 

masukan terhadap draft petunjuk pelaksanaan sistem surveilans sindrom 

dalam deteksi penyakit infeksi emerging di rumah sakit. 

Adapun narasumber dan facilitator dalam pelatihan ini berasal dan i 	a) 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, b) Puslitbang Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan, c) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, 

d) Dinas Kesehatan Kota Bogor, e) Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia, 

dan f) Subdit Penyakit Infeksi Emerging 
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2.3. Antisipasi Penyebaran Penyakit Infeksi Emerging Berbasis Masyarakat 

Kegiatan dalam bentuk pertemuan dan dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu : 

Jakarta Timur tanggal 25 s/d 27 April 2018 dengan peserta 300 orang, Kota 

Padang tanggal 25 s/d 27 April 2018 dengan peserta 300 orang, Kota Blitar 

tanggal 6 s/d 8 Juni 2018 dengan peserta 100 orang, dan Kota Tasikmalaya 

tanggal 5 s/d 7 Juni 2018 dengan peserta 150 orang. 

Tujuan kegiatan adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) program pencegahan 
dan pengendalian penyakit. 

Peserta pertemuan melibatkan tenaga kesehatan dan i Dinkes kabupaten, 
Puskesmas, rumah sakit di daerah setempat dan masyarakat. 

Narasumber berasal dad pusat (Ditjen P2P), Dinas Kesehatan Provinsi, dan 

DPR RI/DPRD Provinsi anggota komisi IX. 

2.4. Workshop Penguatan Kapasitas Jejaring Penyakit Infeksi Emerging 

Kegiatan pertemuan dilaksanakan sebanyak 1 kali di Jawa barat (Bogor). 

Tujuan workshop yaitu untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman 

lintas program dan lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit 
infeksi emerging. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 juni 2018, dengan metode 
diskusi dan curah pendapat dan i semua peserta pertemuan. Adapun jumlah 

peserta provinsi sebanyak 50 orang dan peserta pusat sebanyak 6 orang. 

Dalam pertemuan ini dilakukan pembahasan mengenai masalah penyakit 

infeksi emerging meliputi tahapan : identifikasi masalah/pemetaan masalah, 

identifikasi faktor risiko, persiapan, pembahasan masalah dan kendala dalam 

penanggulangan di lapangan, indentifikasi sumber daya pendukung dalam 

penaggulangan dan rencana tindak lanjut. 

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan sesuai keperluan bila diketahui ada 

ancaman penyebaran penyakit infeksi emerging dan i dalam negeri maupun 
luar negeri, terutama yang beroptensi menjadi Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakt yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau disebut juga Public Health 
Emergency ofIntemational Concern (PHEIC). 
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2.5. Pertemuan Penyusunan Modul Pelatihan Tim Gerak Cepat. 

Kegiatan pertemuan ini menggunakan anaggaran WHO. Tujuan pertemuan 

adalah untuk menyempurnakan buku pedoman modul dan kurikulum TGC. 

Dilaksanakaan di Jakarta sebanyak 3 kali dan setiap pertemuan melibatkan 25 

peserta dan i LP terkait. Waktu pelaksanaan : pertemuan kesatu tanggal 25 s/d 

27 April 2018, pertemuan kedua tanggal 21 s/d 23 Mel 2018 dan pertemuan 

ketiga tanggal 4 s/d 6 Juni 2018. 

Pertemuan Uji Coba Risk Asessment 

Kegiatan ini menggunakan anggaran WHO, dan dilaksanakan 2 kali yaitu di 

Bali dan Sumatera Selatan. 

Pada di setiap kegiatan pertemuan di satu lokasi melibatkan 6 panitia dani 

pusat dan 30 orang peserta dan i LP/LS terkait penanggulangan penyakit infeksi 

emerging. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 4 s/d 6 April 2018 (Bali) dan 11 

s/d 13 April 2018 (Sumatera Selatan). 

Tujuan kegiatan adalah melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging 

disuatu wilayah dan melihat sejauh mana kesiapsiagaan daerah tersebut 

dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit 

infeksi emerging. 

2). Keluaran (output), Realisasi anggaran : Rp 2.829.638.445,- 

• Terselenggaranya Pelatihan TGC dalam rangka peningkatan kemampuan 

intervensi Penyakit Infeksi Emerging. 

• Terselenggaranya Pertemuan Workshop Sistem Surveilans Sindrom dalam 

Deteksi Penyakit Infeksi Emerging 

• Terselenggaranya pertemuan dalam Antisipasi Penyebaran Penyakit Infeksi 

Emerging Berbasis Masyarakat 

• Terselenggaranya Workshop Penguatan Kapasitas Jejaring Penyakit Infeksi 

Emerging 

• Terselenggaranya Pertemuan Penyusunan Modul Pelatihan Tim Gerak Cepat. 

• Terselenggaranya Pertemuan Uji Coba Risk Asessment 
3). Hasil (outcome) 

• Kemampuan petugas di provinsi/kabupaten dalam kesiapsiagaan, deteksi, 

respon terhadap kejadian penyakit infeksi emerging. 

• Adanya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan surveilans sindrom dalam 

deteksi penyakit infeksi emerging di rumah sakit. 
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• Percepatan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (Germas) program pencegahan dan pengendalian penyakit ditingkat 

petuga kesehatan di kabupaten/kota dan di masyarakat. 

• Adanya kesepakatan dan kesepahaman lintas program dan lintas sektor dalam 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di daerah. 

• Provinsi/kabupaten/kota mampu melakukan kesiapsiagaan, kewaspadaan dini 

dan respon penyakit infeksi emerging di pintu masuk negara (bandara, 

pelabuhan, dan PLBDN) dan wilayah. 

• Terpetakannya risiko penyakit infeksi emerging disuatu wilayah serta dapat 

dilihat sejauh mana kesiapsiagaan daerah tersebut dalam melakukan 

pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit infeksi emerging. 

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 dan i Penyakit Infeksi Emerging. 

3. Sarana dan Prasarana Penyakit Infeksi Emerging 

1). Masukan (input) anggaran: Rp 389.350.000,- 

2). Kegiatan 

2.1. Pengadaan Logistik Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging 

Dalam kegiatan ini dilakukan uji coba surveilans sindrom berbasis RS di RSPI 

Sulianti Saroso. 

Beberapa penyakit infeksi emerging diketahui memiliki sindrom yang sama 

sehingga untuk memastikan penyakit yang diderita oleh pasien yang tertangkap 

pada salah satu sindrom (dan i kelima sindrom yang ada) maka diperlukan 

pemeriksaan laboratorium. Kelima sindrom tersebut adalah : sindrom diare cair 

akut, sindrom perdarahan dengan demam, sindrom jaundice akut dengan 

demam, sindrom pernapasan akut, dan sindrom lumpuh layuh akut. 

Selanjutnnya dilakukan kegiatan Uji Coba Surveilans Sindrom Berbasis RS di 

RSPI Sulianti Saroso. Adapun tahapan kegiatan meliputi : Identifikasi Rumah 
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Sakit, Pengiriman Logistik, Pemeriksaan Spesimen, Monitoring kegiatan, 

Penyusunan Laporan, dan Evaluasi. 

Dalam pemeriksaan laboratorium diperlukan pengambilan spesimen berupa 

darah/urin/serum/swab nasal dsb, sehingga diperlukan logistik pengambilan dan 

pengiriman spesimen. 

Untuk mendukung kegiatan tersebut maka dilaksanakan pengadaan logistik 

Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (logistis surveilans sentinel Penyakit 

Infeksi Emerging) sebanyak 1 paket. 

Adapun logistik tersebut terdiri dan i : Wing needle vacutainer, needle vacutainer, 

Disposable spuit 3 ML, Vacutainer, Pot urine, Cool Box, Alcohol swab, sarung 

tangan, masker, plester, kantong plastic bio hazard, lidi kapas steril, spatula 

lidah„ Ice gel, tabung vial, dan tourniquet. 
Pengadaan logistik pengambilan dan pengiriman spesimen ini sebagian akan 

diberikan kepada 2 RS terpilih dengan kriteria pemilihan adalah rumah sakit 

yang sudah melaksanakan surveilans sentinel lainnya seperti surveilans sentinel 

Influenza-like Illness (ILI), surveilans Severe Acute Repiratory Infections (SARI), 

Ssitem Surveilans Sentinel Dengue (S3D), surveilans kelainan kongenital, 

maupun surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS). 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan honor untuk untuk petugas rumah 

sakit yang akan mengambil spesimen dan i pasien-pasien yang yang terduga 

mengalami penyakit infeksi emrging. 

3). Keluaran (output) , realisasi anggaran : Rp. 374.099.400,- 

• Tersedianya logistik surveilans sindrom di RS 

• Tersedianya Epidemiologi kit, sebagai perlengkapan kegiatan penyelidikan 

epidemiologi apabila ditemukan suspect penyakit infeksi emerging di Indonesia. 

4) Hasil (outcome): 
Mampu melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk beberapa penyakit yang 

memiliki sindrom yang sama yang ditemukan di RS ,dalam rangka pencegahan 

dan pengendalian penyakit infeksi emerging. 

5). Manfaat (Benefit): 

Provinsi, Kab/Kota, dan rumah sakit mampu melaksanakan surveilans sentinel 

penyakit infeksi emerging berbasis sindrom dengan dukungan logistik surveilans dan 

peralatan penunjang lainnya. 
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6). 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. 

5. Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 

1). Masukan (input) anggaran : Rp 1.798.880.000,- (dana APBN) dan Rp 

134.621.000 (dana WHO) 

2). Kegiatan 

2.1. Layanan Deteksi Dini Kejadian Penyakit Infeksi Emerging 	Anggaran : Rp 
1.342.708.000 (APBN) 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 

1.Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Infeksi 

Emerging 

a. Pertemuan advokasi dan sosialisasi 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat advokasi, sosialisasi, dan 

koordinasi pelaksanaaan deteksi penyakit infeksi emerging dengan 

mengumpulkan dukungan di tingkat provinsi, sehingga terjalin adanya 

komunikasi, koordinasi dan kolaborasi LP/LS terkait. 

Kegiatan ini menggunakan anggaran WHO, dan dilaksanakan di 10 provinsi 

antara lain : Papua (tanggal 11 s/d 13 April 2018) panitia pusat 6 orang dan 

peserta daerah 40 orang, Papua Barat (tanggal 18 s/d 20 April 2018) panitia 

pusat 6 orang dan peserta daerah 25 orang, Nusa Tenggara Timur (tanggal 2 

s/d 4 Mei 2018) panitia pusat 6 orang dan peserta daerah 35 orang, Sulawesi 

Tenggara (tanggal 25 s/d 27 Juli 2018) panitia pusat 6 orang dan peserta 

daerah 40 orang, Sulawesi Barat (tanggal 31 Juli s/d 2 Agustus 2018) panitia 

pusat 6 orang dan peserta daerah 40 orang, Sulawesi Utara (tanggal 6 s/d 8 

Agustus 2018) panitia pusat 6 orang dan peserta daerah 40 orang, Sumatera 

Utara (tanggal 8 s/d 10 Agustus 2018) panitia pusat 6 orang dan peserta 

daerah 40 orang, Kepulauan Riau (tanggal 3 s/d 5 September 2018) panitia 

pusat 6 orang dan peserta daerah 40 orang, DKI Jakarta (tanggal 12 s/d 14 

September 2018) panitia pusat 6 orang dan peserta daerah 40 orang, dan DI 

Yogyakarta (tanggal 19 s/d 21 September 2018) panitia pusat 6 orang dan 
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peserta daerah 40 orang. Setiap lokasi melibatkan panitai pusat sebanyak 6 

orang dan peserta daerah 40 orang. 

	

b. 	Pertemuan Tim Ahli Penyakit Infeksi Emerging 

Tujuan pertemuan diadakan untuk melakukan update informasi serta 

menganalisis kejadian penyakit infeksi emerging yang sedang menjadi 

perhatian dunia. 

Kegiatan ini sebanyak 1 kali dalam setahun dengan mengundang para ahli di 

bidang penyakit infeksi emerging. Diikuti oleh 56 peserta rapat. 

Hasil dan i pertemuan ini dapat menjadi rekomendasi pengambilan keputusan 

oleh pimpinan untuk merespon kejadian penyakit infeksi emerging. 

	

_ c. 	Pertemuan Jejaring Penyakit Infeksi Emerging 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman 

lintas program dan lintas sektor, dalam pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging. 

Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai keperluan jika diketahui adanya ancaman 

penyebaran penyakit infeksi emerging dan i dalam negeri maupun luar negeri 

terutama yang beroptensi menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakt yang 

Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau disebut juga Public Health Emergency 

ofIntemational Concern (PHEIC). 

Kegiatan ini dilakukan sebanyak 24 kali di kantor dan peserta pertemuan 

berasal dan i pusat sebanyak 30 orang, melalui metode diskusi dan curah 

pendapat dan i semua peserta pertemuan. 

Adapun dalam pertemuan ini juga dilakukan pembahasan mengenai masalah 

penyakit infeksi emerging (identifikasi masalah dan kendala dalam 

penanggulangan di lapangan, identifikasi faktor risiko, dan indentifikasi sumber 

daya pendukung dalam penanggulangan. 

d. Pertemuan Koordinasi dengan Unit terkait LP/LS undangan luar kota 

Kegiatan ini ditujukan untuk menghadiri undangan dan i lintas program maupun 

lintas sektor terkait yang pelaksanaannya berada di luar kota. 

Undangan yang dihadiri yang berkaitan dengan pembahasan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging. 

Tempat pelaksanaan sesuai undangan, dalam jangka waktu januari s/d 

Desember 2018, sebanyak 27 kali. 

e. Koordinasi dengan Unit terkait LP/LS dalam kota 

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka koordinasi dengan lintas program terkait 

di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di dalam kota, untuk 
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melakukan pembahasan berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging. Adapun jangka waktunya adalah Januari s/d 

Desember 2018, sebanyak 120 kali. 

f. Pertemuan Stakeholder Penyakit Infeksi Emerging 

Kegiatan menggunakan anggaran WHO dilaksanakan sebanyak 1 kali di Jawa 

Barat (Bogor), dengan peserta pertemuan 50 orang pusat dan daerah. 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya persamaan persepsi, selanjutnya 

diharapkan ada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dan i para pemangku 

kepentingan terkait penanggulangan penyakit infeksi emerging 

g Pertemuan update Size Data 

Kegiatan ini menggunakan anggaran WHO. Dilaksanakan sebanyak 1 kali di 

Jakarta dengan melibatkan 50 peserta pusat. 

Tujuan pertemuan adalah untuk Update tools penilaian risiko sebagai 

peringatan awal terhadap risiko penyakit infeksi emerging pada suatu daerah 

/wilayah, sehingga mempermudah dalam pencegahan, pengendalian dan 

penanggulangan. 

2. Bimbingan teknis pelaksanaan deteksi dini Penyakit lnfeksi Emerging 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian asistensi teknis ke daerah 

dalam melakukan deteksi penyakit infeksi emerging. 

Hal ini dilakukan karena masih banyak daerah yang belum melakukan prosedur 

pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging sesuai dengan 

pedoman yang telah dibuat, sehingga diperlukan asistensi dalam pelaksanaan 

kegiatannya. Dilaksanakan sebanyak 34 kali sesuai lokasi bimtek. 

3.Verifikasi Rumor 

Kegiatan ini sebagian menggunakan anggaran APBN (sebanyak 17 kali) dan 

sebagian dengan anggaran WHO (sebanyak 12 kali) masing-masing sesuai 

lokasi rumor. 

Pelaksanaan verifikasi rumor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa rumor 

ditemukannya kasus penyakit infeksi emerging tersebut benar terjadi atau tidak 

di masyarakat, sehingga selanjutnya dapat dilakukan pengendalian dan 

pemutusan rantai penularan untuk meminimalkan jumlah kasus. 

Pada pelaksanaan verifikasi ini melibatkan lintas program/sektor terkait di 

Provinsi/daerah tempat terjadinya rumor. 
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4.Surveilans Penyakit lnfeksi Emerging berbasis kejadian 

a.Komunikasi Cepat 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring segala pemberitaan yang terkait dengan 

penyakit infeksi emerging, di tingkat global maupun nasional. 

Surveilans secara aktif dilakukan dengan melakukan verifikasi atas rumor atau 
informasi baik dan i 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. 

Adapun pencarian informasi secara pasif diperoleh dengan pencarian informasi 

terkait penyakit infeksi emerging dan i berbagai sumber seperti media (koran dan 
Internet), laporan masyarakat, laporan dan i rumah sakit dan melakukan verifikasi 
jika ditemukan rumor. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dilaksanakan piket mingguan secara 

bergantian oleh staf subdit penyakit infeksi emerging.Penggunaan alat 

komunikasi khusus dimaksudkan agar komunikasi antara subdit PIE dengan 

petugas di daerah menggunakan satu nomor yang sama untuk memudahkan 

komunikasi dan agar informasi yang dikeluarkan oleh Subdit melalui satu pintu. 
b. Pengembangan surveilans sentinel PIE di RS 

Dalam rangka melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi 

emerging dan telah dibuat pedoman surveilans sindrom yang bertujuan untuk 

menjaring penyakit yang memiliki sindrom diare cair akut, sindrom perdarahan 

dengan demam, sindrom jaundice akut dengan demam, sindrom pernapasan 
akut, dan sindrom lumpuh layuh akut. 

Kelima sindrom tersebut merupakan gejala-gejala utama dan i beberapa penyakit 
infeksi emerging sehingga apabila surveilans tersebut dijalankan, dapat 

mendeteksi dini kemungkinan terjadinya penyakit infeksi emerging di Indonesia. 

Namun, karena beberapa penyakit memiliki sindrom yang sama, untuk 

memastikan penyakit apa yang diderita oleh pasien yang tertangkap pada salah 

satu sindrom, diperlukan pemeriksaan laboratorium. 

Selain peralatan laboratorium yang mendukung juga perlu dipersiapkan petugas 

dengan honornya yang melakukan pengembangan surveilans sentinel PIE di RS 

Untuk itu, maka diperlukan juga biaya pegiriman spesimen yang dilaksanakan 

sebanyak 2 kali dalam sebulan selama satu tahun 
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Kegiatan ini akan dilaksanakan di 2 rumah sakit di Indonesia. Kriteria pemilihan 

rumah sakit adalah rumah sakit yang sudah melaksanakan surveilans sentinel 

lainnya seperti surveilans sentinel Influenza-like Illness (ILI), surveilans Severe 

Acute Repiratoty Infections (SARI), Ssitem Surveilans Sentinel Dengue (S3D), 

surveilans kelainan kongenital, maupun surveilans Congenital Rubella Syndrome 
(CRS). 

Apabila dalam bulan tertantu rumah sakit tidak dapat mengirimkan spesimen ke 

Balitbangkes, maka honor petugas rumah sakit tidak dapat dibayarkan pada 

bulan yang bersangkutan. Selain pemberian honor dan biaya pengiriman 

spesimen, diperlukan juga kegiatan monitoring pelaksanaan surveilans sentinel 

untuk melihat sejauh mana surveitans tersebut berjalan sesuai dengan pedoman 

yang telah dibuat. 

2). Keluaran (output), realisasi anggaran : Rp 1.221.819.824,- 

a. Terselenggranya pertemuan adsos di 10 provinsi (Papua, Papua Barat, NTT, 

Sultra, Sulbar, Sulut, Sumut, Kepri, DKI Jakarta, DI Yogyakarta) 

b. Terselenggaranya pertemuan Tim Ahli penyakit infeksi emerging. 

c. Terselenggaranya pertemuan jejaring Penyakit lnfeksi 

d. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dengan Unit terkait LP/LS undangan luar 

kota bertujuan dengan pembahasan pencegahan dan pengendalian penyakit 

infeksi emerging. 

e. Terselenggaranya Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi 

emerging dengan Unit terkait LP/LS dalam kota. 

f. Terselenggaranya Stakeholder Meeting untuk mewujudkan persamaan persepsi, 

para pemangku kepentingan terkait penanggulangan penyakit infeksi emerging 
g. Terselenggaranya pertemuan update Size data yang bertujuan Update tools 

penilaian risiko sebagai peringatan awal terhadap risiko penyakit infeksi emerging 
h. Laporan Bimbingan teknis pelaksanaan deteksi dini Penyakit Infeksi Emerging 
i. Laporan Verifikasi Rumor atas rumor kasus penyakit infeksi emerging tersebut 

benar terjadi atau tidak di masyarakat, sehingga selanjutnya dapat dilakukan 

pengendalian dan pemutusan rantai penularan untuk meminimalkan jumlah kasus. 

j. Terselenggaranya Surveilans Penyakit Infeksi Emerging berbasis kejadian melalui 

k. Komunikasi Cepat serta Pengembangan surveilans sentinel PIE di RS 
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3). Hasil (outcome) : 

a. Adanya dukungan advokasi , sosialisasi dan koordinasi yang kuat pada 

pelaksanaan program Penyakit Infeksi Emerging di tingkat provinsi. 

b. Adanya update informasi serta analis kejadian penyakit infeksi emerging yang 

sedang menjadi perhatian dunia sebagai bahan rekomendasi pengambilan 

keputusan oleh pimpinan dalam merespon kejadian penyakit infeksi emerging. 
c. Adanya kesepakatan dan kesepahaman lintas program dan lintas sektor, dalam 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging setelah dilakukan 

pembahasan mengenai masalah penyakit infeksi emerging, kendala dalam 

penanggulangan di lapangan, identifikasi faktor risiko, dan indentifikasi sumber 

daya pendukung dalam penanggulangan penyakit infeksi emerging 
d. Adanya koordinasi dengan Unit terkait LP/LS undangan luar kota untuk 

pembahasan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging. 
e. Adanya persamaan persepsi, sehingga terjalin komunikasi, koordinasi dan 

kolaborasi dan i para pemangku kepentingan terkait penanggulangan penyakit 
infeksi emerging 

f. Adanya tools penilaian risiko penyakit infeksi emerging yang selalu update 

berdasarkan perkembangan situasi sebagai peringatan awal terhadap risiko 

penyakit infeksi emerging pada suatu daerah /wilayah, sehingga mempermudah 

dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan 

g. Adanya kemampuan daerah dalam prosedur pencegahan dan penanggulangan 

penyakit infeksi emerging yang sesuai dengan pedoman 

h. Adanya kepastian informasi benar tidaknya terkait rumor kasus penyakit infeksi 

emerging di masyarakat dan untuk penentuan langkah selanjutnya oleh lintas 

program/lintas sektor terkait di Provinsi/daerah tempat terjadinya rumor. 

i. Adanya Komunikasi Cepat untuk menjaring segala pemberitaan yang terkait 

dengan penyakit infeksi emerging, di tingkat global maupun nasional. 
j. Adanya Pelaksanaan surveilans sentinel PIE di RS yang berbasis sindrom sesuai 

pedoman yang telah dibuat melalui pemeriksaan laboratorium untuk beberapa 

penyakit yang memiliki sindrom yang sama dalam rangka pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging. 
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4). Manfaat (Benefit): 

- Dengan deteksi dini dan kewaspadaan dini yang balk dapat mengantisipasi 

kejadian penyakit infeksi emerging 

5). Dampak (Impact): 

a. Pelaksanaan kegiatan Surveilans penyakit infeksi emerging dapat dilaksanakan 

dengan kualitas yang tinggi dengan dukungan peralatan dan sarana prasarana 

yang memadai. 

b. Masyarakat akan mendapatkan perlindungan terhadap risiko kesehatan 

masyarakat yang disebabkan oleh penyakit infeksi emerging dengan adanya 

kewaspadaan dini tersebut. 

2.3. Layanan lntervensi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging 

1. Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Infeksi Emerging 

Anggaran : Rp. 456.172.000 

a. Penyelidikan epidemiologi 

Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan di daerah tempat ditemukannya kasus 

penyakit infeksi emerging (baik suspek maupun konfirmasi) di seluruh wilayah 

Indonesia dengan melakukan verifikasi kepada petugas kesehatan Puskesmasyang 

merupakan ujung tombak dan i pelayanan kesehatan di masyarakat yang kemudian 

dilanjutkan dengan berkunjung kelapangan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pusat dalam memberikan bimbingan pelaksanaan 

penyelidikan epidemiologi terhadap Provinsi dan Kab/Kota yang bertujuan untuk 

mengetahui penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor risiko penularan 

penyakit infeksi emerging, sehingga dapat menekan angka morbiditas, mortalitas 

serta penyebaran penyakit/kejadian. 

Selain itu, kegiatan penyelidikan epidemiologi juga dilaksanakan dalam rangka 

surveilans faktor risiko penyakit infeksi emerging . Dalam kurun waktu tahun 2018 

telah dilakukan kegiatan PE sebanyak 27 kali. 

b. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Infeksi Emerging 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi pengiriman spesimen 

kasus suspek penyakit infeksi emerging dan i mulai lokasi ditemukan kasus sampai di 
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laboratorium rujukan nasional penyakit infeksi emerging (Balitbangkes Jakarta). 

Kegiatan ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjamin kualitas spesimen tetap 

terjaga dan sampai di tempat pemeriksaan sesuai standar yang ditentukan. 

c. Pengadaan Media KIE Penyakit Infeksi Emerging 

sebagai sarana informasi bagi petugas kesehatan serta masyarakat mengenai 

kejadian penyakit infeksi emerging yang sedang menjadi perhatian baik di Indonesia 

maupun di dunia, serta untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Subdit Penyakit 

Infeksi Emerging maka diperlukan buletin MASTER PIE yang akan diterbitkan secara 

berkala (3 bulanan). 

2). Keluaran (output) , realisasi anggaran : Rp 430.495.809 

a. Aadanya laporan Penyelidikan epidemiologi pada 27 lokasi 

b. Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit infeksi 

emerging untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium BTDK Litbangkes 

c. Tercetaknya media KIE berupa Buletin Master PIE 

3). Hasil (outcome) : 

a. Dapat menekan angka kematian serta penyebaran penyakit infeksi emerging 

b. Hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan ada tidaknya kasus konfirmasi 

c. Sebagai sarana informasi bagi petugas kesehatan serta masyarakat mengenai 

kejadian penyakit infeksi emerging yang sedang menjadi perhatian baik di 

Indonesia maupun di dunia, 

4). Manfaat (Benefit): 

• Petugas kesehatan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Ditjen P2P dapat 

melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging sesuai 

dengan pedoman. 

5). Dam pak (Impact): 
• Masyarakat terlindungi dan i Penyakit Infeksi Emerging. 
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4.Kegiatan Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan 
1) 	Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Karantina Kesehatan 

a) Penyusunan NSPK Kekarantinaan Kesehatan 

1). Masukan (input) anggaran Rp 268.212.000 Realisasi Rp. 266.517.000 
2). Kegiatan : 

2.1. Penyusunan draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah, tahapan 

kegiatan adalah melakukan pertemuan dengan mengundang LP/LS/ahli dll 

dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, dan dibahas sebanyak 2 kali 

2.2. Penyiapan draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara, 

tahapan kegiatan adalah melakukan pertemuan dengan mengundang 

LP/LS/ahli dll dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, dan dibahas 
sebanyak 2 kali 

2.3. Finalisasi draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah, tahapan kegiatan 

adalah melakukan pertemuan dengan mengundang LP/LS/ahli dll dengan 

jumlah pesera sebanyak 50 orang, dibahas sebanyak 1 kali 

2.4. Finalisasi draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara, 

tahapan kegiatan adalah melakukan pertemuan dengan mengundang 

LP/LS/ahli dll dengan jumlah pesera sebanyak 50 orang, dibahas sebanyak 1 
kali. 

3) Keluaran (output): 

a. Tersedianya NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah 
b. Tersedianya NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara. 

4). Hasil (outcome) : 

a. Tersusunya draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah 

b. Tersusunnya draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 
Negara. 
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5). Manfaat (Benefit): 

a. Tersusunya draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah 
b. Tersusunnya draft NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 

Negara, 
c. Kegiatan teknis berjalan efektif dan efisien. 

5). Dampak (Impact) : 

• Kegiatan Terlaksananya kegiatan kekarantinaan kesehatan di wilayah dan 

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara, 

2). Sumber Daya Manusia Kekarantinaan Kesehatan yang Meningkat Kualitasnya 

1). Masukan (input) anggaran Rp 2.019.716.000 Realisasi Rp. 1.827.636 145 

2). Kegiatan Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kekarantinaan 
kesehatan, meliputi: 

2,1. Pelatihan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Akibat Nubika 
- Rapat Penyusunan Modul/Kurikulum/GBPP Diklat Deteksi Masalah 

Kesehatan Akibat Nubika sebanyak 3 kali 
Pelaksanaan Kegiatan diselenggarakan sebanyak 1 kali, terdiri dan i 30 
peserta petugas KKP 

2.2. 	Pelatihan Dokter Penerbangan bagi Petugas KKP, tahapan meliputi: 
- 	Rapat Persiapan diselenggarakan sebanyak 1 kali 
- 	Pelaksanaan Kegiatan diselenggarakan sebanyak 1 kali, terdiri dan i 28 

peserta petugas KKP 
3). Keluaran (output): 

• Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Akibat Nubika 

dan Terlaksananya Pelatihan Dokter Penerbangan bagi Petugas KKP. 

4). Hasil (outcome) : 

a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas kekarantinaan 

kesehatan tentang Deteksi Dini Masalah Kesehatan Akibat Nubika. 
b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Dokter Penerbangan bagi 

Petugas KKP 

5). Manfaat (Benefit) : 

a. merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petugas KKP dalam 

melakukan deteksi dini permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh nuklir, 
biologi, dan kimia (nubika). 
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b. merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dokter dalam pencegahan 

dan pengendalian penyakit akibat pekerjaan dan yang terkait dengan lingkungan 

kerja khususnya pilot, awak kokpit, awak kabin, personel darat. 

6) Dampak (Impact): 

a. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Akibat Nubika dan meningkatnya kemampuan 

cegah tangkal terhadap masalah KKMD. 

b. Sumber Daya Manusia Kekarantinaan Kesehatan yang Meningkat Kualitasnya 
c. Kinerja petugas kesehatan di daerah dapat meningkat dalam upaya pencegahan. 

3. Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan 

1). Masukan (input) anggaran Rp 20.000.000.000 Realisasi Rp. 19.779,139.600 
2). Kegiatan 

2.1. Pengadaan Peralatan Thermal Scanner untuk Deteksi Dini Risiko PHEIC: 

Penyediaan alat thermalscanner sejumlah 24 unit direncanakan akan digunakan 

dan ditempatkan di pelabuhan, bandar udara, PLBN serta embarkasi/debarkasi. 

Mulai awal tahun 2017, terjadi peningkatan kasus meningitis, yellow fever, ebola 

di Afrika, MERS-CoV di Timur Tengah, kasus Flu Burung H7N9 di Cina serta 

kasus lainnya yang berpotensi PHEIC di dunia maka menuntut Indonesia agar 

segera dapat meningkatkan upaya cegah tangkal penyakit berpotensi PHEIC di 

Pintu Masuk Negara yang berasal dan i negara terjangkit. 

2.2. Pelatihan Operasionalisasi Thermalscaner Dalam Rangka Cegah Tangkal 
Penyakit. 

Pelatihan ini dimaksudkan agar petugas dapat melaksanakan upaya cegah 
tangkal penyakit menular lebih optimal. 

3). Keluaran (output): 

• Terlaksananya Pengadaan Thermalscanner 

4). Hasil (outcome) : 

a. Tersedianya alat thermalscanner sejumlah 24 unit direncanakan akan digunakan 

dan ditempatkan di pelabuhan, bandar udara, PLBN serta embarkasi/debarkasi. 
b. Petugas dengan kompetensi yang mumpuni dan peralatan yang memadai adalah 

kunci keberhasilan dalam pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat. 

5). Manfaat (Benefit) : 
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• Pengendalian faktor risiko PHEIC sedini mungkin dan terus menerus merupakan 

suatu keharusan. maka perlu diadakan beberapa peralatan yang dapat membantu 

petugas daiam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku 

6). Dampak (Impact): 

a. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Akibat Nubika dan meningkatnya kemampuan 

cegah tangkal terhadap masalah KKMD. 

b. Untuk memperkuat kapasitas dalam pengendalian risiko PHEIC. 

4. Kegiatan Layanan Kekarantinaan Kesehatan 

	

4.1. 	Layanan Pengawasan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah dan 
PLBDN 

1). Input Input Rp. 2.013.795.000 Realisasi 1.879.702.808 

2).Kegiatan yang dilaksanakan Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan 
Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN dan Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi 
Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah 

3).Keluaran 

Terlaksananya Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kekarantinaan 
Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

4).Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan Kekarantinaan Kesehatan 
di PLBDN dan Wilayah 

5).Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan memahami 
tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 

	

4.2. 	Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Penanggulangan KKM di Wilayah 

1). Input Input Rp. 1.185,975.000 Realisasi 1.058.258.300. 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi dan workshop penyusunan renkon 
penanggulangan KKM di Wilayah 

3). Keluaran 

Terlaksananya Sosialisasi dan workshop penyusunan renkon penanggulangan KKM di 
Wilayah 
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4). Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan 	Kekarantinaan 
Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

5). Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 
memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

4.3. Bimbingan teknis Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan Wilayah dan PLBDN 

1). Input Input Rp. 251.700.000 Realisasi Rp. 250.264982. 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan teknis Pelaksanaan Kekarantinaan 
Kesehatan Wilayah dan PLBDN 

3). Keluaran 

Terlaksananya Bimbingan teknis pelaksanaan kekarantinaan Kesehatan Wilayah dan 
PLBDN 

4).Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan Kekarantinaan Kesehatan 
di PLBDN dan Wilayah 

5).Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan memahami 
tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dad penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 

4.5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBDN 

1). Input Input Rp. 83.300.000 Realisasi Rp. 83.103.171 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evalausi Kekarantinaan 
Kesehatan Wilayah dan PLBDN 

3). Keluaran 

Terlaksananya Monitoring dan Evalausi Kekarantinaan Kesehatan Wilayah dan 
PLBDN 

4). Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan 	Kekarantinaan 
Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 
memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

5). Dampak (Impact) 
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Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

	

4.6. 	Layanan Pengawasan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN 

1). Input Input Rp. 6.535.049.000 Realisasi 6.234.617.223 

2).Kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi kewaspadaan terhadap KKM dan 

importasi penyakit melalui PLBDN, 

3).Keluaran 

Terlaksananya Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kekarantinaan 

Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

4).Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan Kekarantinaan 

Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

5).Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 

memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan 

faktor risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit 

dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 

	

4.7. 	Koordinasi Program Karantina Kesehatan di PLBDN 

1). Input Input Rp. 982.256.000 Realisasi Rp. 979.820.613 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi, Sinkronisasi Program 

Kekarantinaan Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor, Persiapan 

Workshop dan Training on Tools Development NAPHS, Pertemuan Koordinasi 

dalam Workshop dan Training on Tools Development NAPHS, dan Workshop 

Training on Tools Development NAPHS, Biaya Penerjemah, Preparation Meeting 

Finalization of indonesia National Action Plan of 

3). Keluaran 

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan 

Lintas Program dan Lintas Sektor, Persiapan Workshop dan Training on Tools 

Development NAPHS, Pertemuan Koordinasi dalam Workshop dan Training on 
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Tools Development NAPHS, dan Workshop Training on Tools Development NAPHS, 

Biaya Penerjemah, Preparation Meeting Finalization of indonesia National Action 

Plan. 

4). Hasil (outcome) Sinkronisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan Lintas 

Program dan Lintas Sektor, Persiapan Workshop dan Training on Tools 

Development NAPHS, Pertemuan Koordinasi dalam Workshop dan Training on 

Tools Development NAPHS, dan Workshop Training on Tools Development NAPHS, 

Biaya Penerjemah, Preparation Meeting Finalization of indonesia National Action 

Plan. 

5). Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 

memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

4.8. Review Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan KKMD di PLBDN 

1). Input Input Rp. 22.000.000 Realisasi 21.808.400. 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Review renkon penanggulangan KKM di PLBDN 

3). Keluaran Terlaksananya Review renkon penanggulangan KKM di PLBDN 

4). Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan 	Kekarantinaan 
Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

5). Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 
memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6) Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

4.9. 	Bimbingan teknis Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan PLBDN 

1). Input Input Rp. 156.480.000,- Realisasi Rp. 156.477.300 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan teknis 

Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan PLBDN 
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3). Keluaran 

Terlaksananya Bimbingan teknis pelaksanaan kekarantinaan Kesehatan PLBDN 

4). Hash l (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan 

Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN 

5). Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan 

kesehatan memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

4.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBDN 

1). Input Input Rp. 195.160.000 Realisasi Rp. 184.128.000 

2). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evalausi Kekarantinaan 
Kesehatan pada situasi khusus 

3). Keluaran Monitoring dan Evalausi Kekarantinaan Kesehatan pada situasi khusus 

4). Hasil (outcome) Terkoordinasi dan tersosialisasinya kegiatan 	Kekarantinaan 
Kesehatan di PLBDN dan Wilayah 

5). Manfaat (benefit) Petugas dan pelaksana kegiatan kekarantinaan kesehatan 
memahami tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

4.11. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Kesehatan Pelabuhan; 

1). Input Rp. 325.600.000,- Realisasi Rp. 195.500.000,- 
2) 	Kegiatan 

• Memperbaiki seluruh tampilan backend aplikasi. 
• Pengembangan menu Yachter dan integrasi dengan Aplikasi One Submission 
Yatchter. 
• Penyempurnaan Flow untuk menu Bandana 
• Barcode Scanner untuk pencarian di dokumen hasil (check sertifikat) 
• Setup jenis layanan vaksinasi internasional 
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• Membuat database terkait negara terjangkit penyakit dengan disertai marquee 

(sebagai flag bagi layanan penerbitan online PHQC dan OME SSCEC) 

• Membuat menu printing name tag 

• Pembuatan dan setup mail sistem untuk optimasi layanan via email 

• Penambahan rekap sesuai dengan penambahan menu 

3). Keluaran (output) terlaksananya Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen 

Kesehatan Pelabuhan; 

4). Outcome berfungsi secara optimal SIMKESPEL 

5).Manfaat (Benefit): 

TerselenggaranYa kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara 

dan wilayah. 

6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya 	upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor Risiko 

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 

4.12. Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan 

1). Input Rp. 3.928.473.000 Realisasi Rp. 3.781.352.900 rea 

2).Kegiatan pengadaan Buku ICV/P dan Pengadaan Buku Kesehatan Kapal. 

3). Keluaran (output) 	Tersedianya Buku ICV/P; dan Buku Kesehatan Kapal 

4) Hasil (outcome) : 

• Terkoordinasinya kegiatan kekarantinaan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat maupun pelaku pelayaran 

5). Manfaat (Benefit): 

• buku ICV/P merupakan dokumen kekarantinaan kesehatan yang terkait dengan 
PNBP. Dokumen ICV/P diberikan sebagai bukti bahwa masyarakat telah 
mendapatkan vaksinasi internasional/Profilaksis dan diterbitkan sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang berlaku 

• buku kesehatan kapal merupakan dokumen kekarantinaan kesehatan yang terkait 
dengan PNBP. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memiliki 
buku kesehatan kapal. Buku ini merupakan informasi kesehatan kapal antar KKP 

• TerselenggaranYa kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan 

wilayah. 
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6). Dampak (Impact) 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 
4.13. Biaya Pengiriman Buffer Stock/ Relokasi Dokumen Kekarantinaan Kesehatan 

1). Input Rp. 25.000.000 realisasi 23.472.000, 

2). Kegiatan Pengiriman dan pendistribusian 

3). Keluaran terlaksananya Pengiriman Buffer Stock/ Relokasi Dokumen Kekarantinaan 
Kesehatan 

4). Hasil Tersedianya Dokumen Kekarantinaan Kesehatan 

5). Manfaat Terselenggaranya kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara 

dan wilayah. 

6). Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko 

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 

E. Layanan Cegah Tangkal Penyakit dalam Pelaksanaan Asian Games dan Para 

Games 
1),Input : Rp. 450.000.000, Realisasi Rp. 376.666.000,- 

2). Kegiatan 

a). Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal 
Kegiatan dilaksakan dalam rangka koordinasi Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 

dan Kesiapsiagaan dlam menghadapi KLB dan PHEIC selama event berlangsung. 

Untuk kegiatan di satker pusat, berupa rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan, 

bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker UPT, berupa koordinasi 

pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan 

b). Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal 

Penyediaan alat berupa food contamination kit diperuntukkan dalam upaya cegah 

tangkal penyakit yang dapat menimbulkan KLB dan PHEIC yang penyebarannya 

melalui makanam Kegiatan ini selanjutnya akan berguna bagi KKP Kelas I Soekarno 

Hatta dan KKP Kelas II Palembang untuk melakukan skrining terhadap katering-

katering yang berkerjasama dengan maskapai. Fungsinya untuk menciptakan rasa 
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aman dan nyaman masyarakat selama perhelatan Asian Games dan Para Games 

berlangsung. Dengan metode usap swap terhadap jenis makanan dan bahan makanan 

yang terkandung didalamnya. 

3). Keluaran (output): 

Kegiatan yang menunjang pengawasan pelaksanaan cegah tangkal 

4). Hash l (outcome) : 

Meningkatnya pengawasan pelaksanaan cegah tangkal selama event Asian Games 

dan Asian Para Games 

5), Manfaat (Benefit): 

Terlaksananya peran dalam upaya cegah tangkal penyakit dan pengawasan faktor 

risiko penyakit yang berpotensi KLB selama pelaksanaan cegah tangkal selama event 

Asian Games dan Asian Para Games 

6). Dampak (Impact): 

Terselenggaranya upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan faktor 

risikonya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan i penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. 

F. Layanan Internal (Overhead) 
1). Input Rp. 4.851,721.000 Realisasi 4.432.300.912 

2). Kegiatan 

2.1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 

A. Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat 

Input Rp. 58.782.000 Realisasi Rp. 54.458.460 

Rapat koordinasi rencana kerja dan anggaran direktorat dimaksudkan untuk 

melakukan koordinasi/konsolidasi dalam rangka penyusunan dokumen 

perencanaan dan anggaran. Kegiatan ini berupa rapat di dalam kantor dan 

rapat di luar jam kantor dengan dihadiri oieh subdit dan subbag TU di 

lingkungan Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan. Dalam rapat tersebut 

juga mengundang eselon II lainnya, yaitu Sesditjen yang diwakili oleh Bagian 

PI, dan pihak terkait lainnya. 

Rapat penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan berkaitan dengan 

penyusunan RKP, penyusunan Renja K/L, maupun penyusunan dokumen 

perencanaan lainnya, seperti revisi Renstra, RAP, dan/atau RAK. 

Seedangkan rapat penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan berkaitan 
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dengan penyusunan petunjuk perencanaan, penyusunan RKAKL tahun 

berikutnya, maupun penyusunan revisi RKAKL tahun berjalan. 

Keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan koordinasi 

tentang kebijakan, ketentuan, mekanisme dan arahan dalam penyusunan 

perencanaan dan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan secara 

umum dan tingkat Ditjen P2P secara khusus; serta penyusunan perencanaan 

dan anggaran sesuai arahan dan kebijakan Kemenkes melalui Biro 

Perencanaan Kemenkes RI dan Ditjen P2P, 

B. Pembahasan/Penelaahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

Input Rp.55.962.000 Realisasi Rp.51.834.960 

Pembahasan/penelitian/reviu dokumen rencana kerja dan anggaran, baik tahun 

berikutnya maupun revisi pada tahun berjalan, yang diselenggarakan, baik oleh 

internal Ditjen P2P (Bagian Program dan Informasi), Kemenkes (Biro 

Perencanaan dan Nen), maupun Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. 

Adapun tujuan dan i kegiatan tersebut adalah memenuhi undangan 

pembahasan/penelitian/reviu dokumen perencanaan dan anggaran oleh pihak 

terkait dengan membawa data dukung yang diperlukan. Keluaran dan i kegiatan 

tersebut adalah dokumen perencanaan dan anggaran (RKA K/L) sesuai dengan 

arah, kebijakan, mekanisme dan struktur penganggaran yang ditentukan secara 

berjenjang baik tingkat Ditjen P2P, Kemenkes maupun Kemenkeu. 

Tempat pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan undangan dan i Bagian PI 
Ditjen P2P, Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 
RI, serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, dalam hal ini 
dialokasikan, baik di dalam kota (DKI Jakarta) dan di wilayah Jawa Barat. 

2.2. 	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

A. Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Direktorat 

Input Rp.74.300.000 Realisasi Rp.43.026.600 

Pertemuan/rapat koordinasi program/kegiatan terdiri dan i kegiatan yang 

bersifat rutin (bulanan, trimester dan tahunan) di lingkungan Direktorat 

Surveilans dan Karantina Kesehatan dan insidental berdasarkan kegiatan 

yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait yang bertujuan 

mengkoordinasikan kegiatan/program baik lintas program maupun lintas 

sektor. Kegiatan dimaksud adalah rapat koordinasi pelaksanaan dan evaluasi 

program/kegiatan maupun rapat koordinasi bulanan direktorat. 
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Tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi kegiatan di semua 

unit kerja di lingkungan direktorat; mengidentifikasi pencapaian, masalah, 

kendala dan aIternatif pemecahan; arahan terhadap permasalahan yang 

mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan; merumuskan kebijakan dan 

tindakan yang diperlukan guna optimalisasi hasil kegiatan; mengikuti 

pertemuan lintas program dan lintas sektor. 

Kegiatan rapat koordinasi program/kegiatan akan dilaksanakan sepanjang 

tahun 2018, yaitu rutin bulanan untuk rapat koordinasi dan evaluasi 

direktorat, dan insidentil untuk rapat diluar jam kerja yang dihadiri oleh Sub 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Eselon II lainnya dan lintas 

program/lintas sektor. 

B. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor 

Input Rp.499.910.000 Realisasi Rp.436.297.931 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi lintas program di 

Kementerian Kesehatan, maupun lintas sektor Kementerian/Lembaga 

lainnya. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi undangan 

yang terkait program P2P maupun Kementerian Kesehatan, baik dalam kota, 

area Jawa Barat, maupun di luar Jawa Barat. 

2.3. 	Pengelolaan Data dan Informasi 

A. Penyusunan Laporan Kegiatan/Program Direktorat 

Input Rp.8.460.000 Realisasi Rp.7.600.000 

Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Direktorat adalah menyusun laporan 

kegiatan/program di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAPKIN), Laporan Tahunan (Laptah), dan Profil. Tujuan kegiatan tersebut 

adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

yang memuat informasi pencapaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; menyusun Laporan Tahunan 

yang memuat informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan hasilnya 

berdasarkan di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

yang mengacu pada dokumen RKAKL; serta menyusun Profil yang memuat 

informasi tentang hasii-hasil kegiatan dalam bentuk data publik. Kegiatan 
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penyusunan laporan kegiatan/program direktorat akan dilaksanakan di 

Jakarta dalam bentuk rapat di dalam kantor. 

	

2.4. 	Penghapusan Dokumen/Arsip Direktorat 

Input Rp.5.200.000 Realisasi Rp.4.981.000 

Penghapusan dokumen/arsip merupakan kegiatan regular dalam rangka 

menata dokumen yang ada yang setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan/perubahan seiring kebutuhan ataupun sebagai hasil sebuah 

aktivitas sehingga diperlukan penghapusan agar keterjangkauan arsip dapat 

tetap terjaga (baik fisik, kelengkapan maupun runutan waktu). Kegiatan 

tersebut dilaksanakan untuk memilah dokumen yang diperlukan untuk 

disimpan sebagai arsip dan membuang/menghapus dokumen yang tidak lagi 

diperlukan. 

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah menyusun dan menjadwalkan 

kegiatan penghapusan dokumen/arsip; menyiapkan dokumen/arsip yang akan 

diseleksi untuk penghapusan dengan melibatkan staf terkait; menghapus 

dokumen/arsip sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Kegiatan ini berupa 

rapat di dalam kantor dengan dihadiri oleh sub direktorat di lingkungan Dit. 

Surveilans dan Karantina Kesehatan dan pihak terkait. 

	

2.5. 	Pengadaan Sarana Kantor 

Input Rp.624.890.000 Realisasi Rp.464.526.146 

Pengadaan Sarana Kantor yang dimaksud berupa belanja penunjang 

perkantoran. Belanja penunjang perkantoran antara lain berupa keperluan sehari-

hari perkantoran, pemeliharaan/sewa mesin fotokopi, pemeliharaan alat pengolah 

data, pembelian/penggantian toner printer, pengiriman dokumen/surat dinas/pos, 

biaya administrasi bank (biaya penggantian buku cek ataupun cetak rekening 

Koran jika diperlukan), dan sebagainya. 

Kegiatan ini juga diperuntukkan untuk mencetak Laporan Kegiatan Surveilans 

dan Karantina Kesehatan, baik Laporan Tahunan, LAKIP, maupun Profil Kegiatan 

Surveilans dan Karantina Kesehatan. Adapun cetakan tersebut akan dibagikan 

kepada UPT dan Dinas Kesehatan Provinsi, yang pendistribusiannya 

diikutsertakan dalam kegiatan monitoring logistik. Pembiayaan untuk belanja 

penunjang perkantoran tersebut dibayarkan per bulan atau dibayarkan sesuai 

kebutuhan/keperluannya (insidentil). 	Selain itu, demi kenyamanan dan 
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kelancaran dalam bekerja mengingat berkurangnya masa manfaat, maka 

dipandang perlu penggantian meubelair sehingga dapat memperlancar 

pekerjaan. Pengadaan meubelair tersebut diantaranya ialah lemari arsip, 

modifikasi wallpaper dan tirai. 

2.6 Pengelolaan Keuangan 

A. Honorarium Pengelola Anggaran 

Input Rp.301.680.000 Realisasi Rp.299.040.000 

Honorarium Pengelola Anggaran diperuntukan bagi pengelola anggaran 

(APBN) di satuan kerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan, yang terdiri 

dan i Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, honor Penguji 

dan Penandatangan SPM, Bedahara Pengeluaran, serta Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP). Honor operasional satuan kerja lainnya 

diperuntukkan bagi honor pengelola SAI (SAK dan SIMAK BMN), pejabat 

pengadaan barang/jasa, serta pejabat penerimaan barang/jasa. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan honorarium sesuai tugas dan 

jabatan dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran satuan kerja 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. Adapun keluaran kegiatan 

tersebut adalah terpenuhinya dan terbayarkannya honorarium. Pembayaran 

honorarium dilaksanakan di kantor Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

dan dilaksanakan secara rutin bulanan dalam satu tahun. 

B Koordinasi/Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dan i suatu proses pencatatan, yang 

merupakan suatu ringkasan dan i transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Dalam kegiatan penyusunan laporan 

keuangan diperlukan pertemuan koordinasi secara berkesinambungan 

masing-masing staf terkait dalam mengumpulkan bukti-bukti/ringkasan 

transaksi untuk selanjutnya dilakukan penyusunan laporan sehingga laporan 

yang dihasilkan memenuhi standar pelaporan keuangan dan dapat 

menggambarkan kinerja keuangan. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan 

pengelolaan keuangan dan memberikan laporan atas penggunaan/realisasi 

anggaran di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. 

Adapun keluaran dan i kegiatan tersebut adalah Adanya koordinasi kegiatan 
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keuangan yang mendukung tersusunnya laporan penggunaan/realisasi 

anggaran Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku dan periode waktu (bulanan, triwulan, semester dan 

tahunan). 

Untuk pelaksanaan kegiatan, diperlukan tahapan kegiatan antara lain 

menjadwalkan, menyusun kerangka acuan kegiatan dan mengkonfirmasi 

pihak yang terlibat dalam kegiatan termasuk narasumber sesuai kebutuhan. 

Kegiatan akan dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi realisasi dan 

kinerja fisik kegiatan. 

2.7. Pengelolaan BMN 

Input Rp.313.595.000 Realisasi Rp.296.198.475 

A. Koordinasi/Penyusunan Laporan SIMAK BMN 

Rapat tersebut ditujukan untuk menyusun laporan pengelolaan aset negara 

berdasarkan SIMAK-BMN di lingkungan Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan Ditjen P2P sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Adapun keluaran dan i kegiatan tersebut adalah 

adanya laporan SIMAK-BMN di lingkungan Direktorat Surveilans dan 

Karantina Kesehatan Ditjen P2P. 

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan 

Karantina Kesehatan di UPT maupun daerah, Dit. Surveilans dan Karantina 

Kesehatan telah mendistribusikan dokumen, bahan, dan/atau alat kesehatan 

ke UPT maupun Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota. Untuk penataan aset 

negara maupun barang persediaan, diperlukan rapat koordinasi dalam rangka 

penyusunan Laporan SIMAK BMN tersebut. 

Selain itu, kegiatan rapat juga diperlukan dalam rangka evaluasi pengadaan 

barang dan jasa terhadap proses pelelangan pengadaan barang/jasa yang 

dilakukan secara menyeluruh. Tujuan kegiatan mengevaluasi kegiatan 

pelelangan pengadaan barang/jasa; mengidentifikasi permasalahan/kendala 

yang dihadapi sekaligus pemecahannya dalam pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang dan jasa berdasarkan dokumen dan proses lelang yang 

telah dilaksanakan; dan merekomendasikan strategi dan tata kelola 

pengadaan yang efektif berdasarkan pengalaman kegiatan pengadaan yang 

telah dilakukan khususnya dalam kegiatan pelelangan pengadaan barang dan 
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jasa. Untuk pelaksanaan kegiatan, perlu melakukan koordinasi dengan subdit 

dan staf terkait dan menyiapkan bahan/materi yang dibutuhkan untuk 

selanjutnya secara bersama-sama menyusun laporan SIMAK-BMN, 

B Monitoring Logistik 

Monitoring logistik adalah kegiatan melakukan pemantauan langsung aset 

negara, barang logistik, maupun barang habis pakai lainnya yang berasal dani 

pengadaan pusat dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui 34 

Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kab/Kota. Tujuan 

kegiatan adalah memantau keberadaan dan pengelolaan logistik 

(perlengkapan/peralatan) di Dinas Kesehatan Provinsi. 

Selain itu, dalam hal pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan 

Surveilans dan Karantina Kesehatan di daerah, Dit Surveilans dan Karantina 

Kesehatan mendistribusikan bahan dan/atau alat kesehatan ke Dinas 

Kesehatan Provinsi/Kab/Kota. Beberapa jenis alat kesehatan, yang 

merupakan aset negara, didistribusikan hingga tingkat Puskesmas. 

Bersamaan dengan pendistribusian alat kesehatan tersebut, disertakan pula 

Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Operasional (BASTO) yang 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker Dit. Surveilans dan 

Karantina Kesehatan, yang selanjutnya harus ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan pendistribusian 

barang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya monitoring dalam rangka 

percepatan pendokumentasian hibah BMN sehingga pengalihfungsian aset 

negara dan i Kementerian Kesehatan kepada pemerintah daerah (Dinas 

Kesehatan Provinsi/Kab/Kota) dapat dipercepat. Adapun keluaran dani 

kegiatan tersebut adalah adanya laporan hasil kegiatan monitoring logistik 

yang menggambarkan pengelolaan logistik dan penggunaannya untuk 

Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan di Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kab/Kota. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 34 lokasi Dinas 

Kesehatan Provinsi. 

C. Rapat Penghapusan Barang Milik Negara 

Dalam laporan SIMAK BMN, kondisi beberapa aset negara yang ada di 

Satker Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan sudah tidak optimal, baik 

rusak maupun usang/tidak dipakai kembali. Oleh karena itu, diperlukan 

penghapusan aset negara tersebut sehingga tidak membebani SIMAK BMN 
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Satker Dit. SKK. Salah satu penghapusan yang akan dilakukan adalah lelang, 

yang berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu. Dalam 

pelaksanaan proses lelang tersebut, diperlukan rapat koordinasi yang 

melibatkan unit kerja lain di Ditjen P2P maupun LS/LP terkait. Selain itu, 

diperlukan juga Panitia Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 

tersebut untuk melaksanakan dan memantau selama proses lelang tersebut. 

2.8.Pengadaan Alat Pengolah Data 

Input Rp.26.750.000 Realisasi Rp.19.050.000 

Pengadaan Alat Pengolah Data untuk Tahun 2018 berupa Software Antivirus 

untuk setiap komputer (PC) yang ada di Unit Kerja. Software ini berfungsi untuk 

meminimalkan kehilangan data/dokumen digital akibat virus pada komputer (PC). 

2.9. Pengelolaan Kepegawaian 

Input Rp.5.740.000 Realisasi Rp.2.167.000 

A. Koordinasi Kepegawaian Direktorat 

Koordinasi Kepegawaian Direktorat berupa Sosialisasi Kepegawaian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Tahun 2018 merupakan kegiatan untuk menyamakan 

persepsi bagi para pegawai di lingkungan Dit. Surveilans dan Karantina 

Kesehatan Ditjen P2P serta menyikapi perubahan formasi, komposisi dan 

jumlah SDM serta perubahan/pembaharuan kebijakan SDM di lingkungan 

Kementerian Kesehatan. Tujuan umum kegiatan adalah diperolehnya 

persamaan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan administrasi 

kepegawaian yang lebih balk dan terciptanya komitmen bersama dan i para 

pejabat pengelola kepegawaian dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang 

memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Adapun keluaran 

kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kepegawaian 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk pelaksanaan kegiatan, diperlukan tahapan 

kegiatan yaitu menyusun dan menjadwalkan kegiatan Sosialisasi Kepegawaian 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat selama 1 (satu) tahun secara rindi 

berdasarkan kebutuhan dan peruntukan data kepegawaian di lingkungan Dit. 

Surveilans dan Karantina Kesehatan. Kegiatan ini berupa rapat di dalam kantor 

dengan dihadiri oleh sub direktorat di lingkungan Dit. Surveilans dan Karantina 

Kesehatan dan pihak terkait. 
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Penerima manfaat kegiatan ini adalah sub direktorat di lingkup Dit. Surveilans 

dan Karantina Kesehatan secara khusus, dan Ditjen P2P secara umum. Selain 

itu juga Dinas Kesehatan Provinsi. 

Capaian Kinerja Dit. Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018 

No. Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisasi Capaian 
Kinerja 

1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92.5 71 76.7 

2 Persentase anak usia dibawah tiga tahun yang mendapat imunisasi dasar 
lengkap dan imunisasi lanjutan sebesar 70% 

55 574 104.3 

3 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 80 75.4 94.3 

4 Presentase Penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I) tertentu 

30 394 131 

5 Penemuan kasus 'discarded campak a2 per 100.000 penduduk z2 /100.000 0.76 38 

6 AFP non polio pada penduduk usia <15 tahun a 2 per 100.000 z2 /100.000 2 2.01 

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

82 
84 102 

8 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLI3D yang melaksanakan Kesiapsiagaan 
dalam Penanggulangan Kedaruratan masyarakat yang berpotensi wabah 90 

92 102 

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

82% 

(87Kab/Kota) 

84% 

(90Kab/Kota) 

102 
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SUMBER DAYA 

1. 	Sumber Daya Manusia 
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki sumber daya manusia berjumlah 
96 orang dengan 14 pejabat struktural dan 86 orang staf (77 orang Jabatan Fungsional 
Umum dan 8 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 	 : 23 orang 

b. Subdit Surveilans 	 : 20 orang 

c. Subdit Karantina dan Kesehatan 	 : 16 orang 

d. Subdit Penyakit Infeksi Emerging 	 17orang 

e. Subdit Imunisasi 	 : 20 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 	 : 49 Orang 

c. Strata 1 	 : 39 Orang 

d. D III 	 : 3 Orang 

e. Akademi 	 : 1 Orang 

f. SMA 	 : 6 Orang 

g. SD 	 : 2 Orang 

Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

a. Pegawai Pria 	 : 40 Orang 

b. Pegawai Wanita 	 : 60 Orang 

Distribusi Pegawai berdasarkan jenis Jabatan 

a. Jabatan Fungsional Tertentu 	 : 8 Orang 

b. Jabatan Fungsional Umum 	 : 77 Orang 

c. Jabatan Fungsional Umum 	 : 14 Orang 

d. Jabatan Kosong 	 ; 1 Orang 

Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan 
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a. Golongan I 
	 : 1 Orang 

b. Golongan II 
	 : 5 Orang 

C. Golongan III 
	 : 76 Orang 

d. Golongan IV 
	 :18 Orang 

2. 	Sumber Daya Keuangan 
Kegiatan program Direktorat Surveilans 

anggaran pembiayaan dan: 

A. APBN Pusat sebesar 	Rp. 

dan Karantina Kesehatan didukung oleh sumber 

281.823.258.000 Realisasi Rp. 216.051.812.439 

(76.66%) Adapun Realisasi APBN berdasarkan output: 

No. Output Pagu Tahun 2018 Realisasi 2018 ryc, 

Realisasi 

1, 2058.001 NSPK Surveilans dan Karantina Kesehatan 1.285.861.000 1.088.979.036 84.68 

2.  2058.002 SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan 

yang meningkat kualitasnya 

10.113.930.000. 8.808.445.306 87.09 

3.  2058.003 	Sarana 	dan 	Prasarana 	Surveilans dan 

Karantina Kesehatan 

59.028.188.000 24.705.850.925 41.85 

4.  

2058.004 	Layanan 	Kewaspadaan 	Dini 	penyakit 

berpotensi KLB 11.206.331.000 9.843.943.034 87.84 

5.  

2058.005. Layanan Respon KLB dan Wabah 14.943.216.000 7.429.240,393 49.71 

6.  

2058.006. Layanan lmunisasi 168.048,852.000 148.366.096.179 88.28 

7.  

2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 8.548.844.000 7.977.528.331 93.31 

8.  

2058.008 Layanan Pengendalian PIE 3.346.315.000 3.030.429.724 90.56 

9.  2058.009 	Cegah 	Tangkal 	Penyakit 	Dalam 

Pelaksanaan Asian Games dan Para Games 

450.000.000 368.998.600 
81.99 

9. 2058.951 Layanan Internal(Overhead) 4.851.721.000 4.432.300.912 91.35 

Total 281.823.258.000 216.051.812.439 76.75 
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Bab IV 

PEN UTUP 

A. 	KESIMPULAN 

Laporan Tahunan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 2018 merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, 

program, dan kegiatan direktorat dan i Direktur Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan kepada Direktur Jenderal P2P dan seluruh stakeholders yang terlilbat balk 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan 

khususnya di bidang Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

sudah dapat merealisasikan target Indikator Kinerja Tahun 2016 dalam upaya mencapai 

sasaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-

2019 yang diatur dengan SK Menkes Nomor : HK.02.02/Menkes/52/2015. indikator 

kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Dad semua indikator, terdapat 

indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu : 

1. Indikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 

lanjutan pada tahun 2018 telah mencapai target yang diharapkan. Dad target 

sebesar 55% telah dicapai hasil sebesar 57.4%, sehingga persentase pencapaian 

kinerjanya sebesar 104.3%. 

2. Pada tahun 2018, persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional 

yang memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 84% dan i target 82% sehingga 

pencapaian sebesar 102%. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan capaian 

tahun 2016 yakni dan i 66% menjadi 84%. 

Terdapat indikator yang tidak mencapai target ditetapkan, yaitu: 

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

pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan. Dad 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 dan i tahun 2015. 

Pencapaian target pada tahun 2018 lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada 

tahun 2017, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu adanya kegiatan besar 
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kampanye imunisasi tambahan campak-rubella di 28 Provinsi sehingga 

mempengaruhi cakupan rutinnya Pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin terhambat 

dikarenakan semua petugas terkonsentrasi untuk mensukseskan kegiatan 

kampanye tersebut, ditambah dengan issue negatif yang beredar di masyarakat 

tentang imunisasi sehingga sampai bulan 31 Desember 2018 presentase bayi usia 

0-11 bulan baru mencapai 71,0% dan i target 2018 sebesar 92,5%. 

2. Tahun 2018 pada minggu ke 1 sampai minggu ke-52 terdapat 51.601 sinyal 

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

sinyal kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 38.907 sinyal tercatat telah 

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

kewaspadaan dalam SKDR yang telah direspon Tahun 2017 sebesar 75.4%. 

Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 80%. 

3. Tahun 2018 sampai dengan minggu 52 capaian indikator penemuan kasus 

discarded campak yaitu sebesar 0,76 per 100.000 penduduk (per 10 Januari 

2019). Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 

2/100.000 penduduk namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

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

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

upaya terobosan agar kinerja dapat meningkat untuk mencapai target sebesar 2 

per 100.000 penduduk. 

4. Tahun 2018 capaian indikator penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia 

< 15 tahun 2 per 100.000 penduduk yaitu sebanyak 1,87 (data per 10 Januari 

2019). Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 2 

kasus per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 

2017. Data capaian indikator dan i 2015 sampai dengan 2017 berada diatas 85%, 

sehingga indicator ini mempunyai peluang untuk bisa memenuhi target pada tahun 

2019 sebesar 2 kasus per 100.000 penduduk. 

5. Pada tahun 2018, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan 

dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 299 Kab/Kota dani 

target 300 Kab/Kota (99.7%). Dad tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian 

kinerja pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. 
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Beberapa upaya perk' dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian Direktorat Surveilans 

dan Karantina Kesehatan, khususnya untuk mempertahankan dan mencapai target 

nasional yang telah ditetapkan, antara lain: 

1. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah untuk mendukung program 

imunisasi 

2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE) 

3. Pelaksanaan imunisasi daerah sulit bersamaan dengan pelaksanaan program lain. 

4. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi 

kampanye negatif imunisasi. 

5. Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan baik di puskesmas maupun di 

Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih rendahnya upaya surveilans 

aktif Rumah Sakit. 

6. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3I 

baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih 

terbatasnya dukungan pendanaan operasional. 

7. Penguatan mekanisme Kekarantinaan kesehatan dengan mengintegrasikan 

aturan bidang Kekarantinaan Kesehatan kedalam regulasi nasional yang bersifat 

umum sehingga dapat digunakan sebagai referensi bersama di 

kementerian/lembaga. Hal ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI 

No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Udara Nasional. Diharapkan semua pihak 

yang terkait dengan fasilitasi memahami ruang lingkup, prosedur dan tata cara 

sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi terkait dan 

penyelenggara jasa terkait. 

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. 
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