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Laporan Kinerja adalah salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok clan 
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pengeiolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk 
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Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja adalah salah satu amanat yang dibebankan kepada instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Pertanggung jawaban ini meliputi seluruh pertanggung jawaban terhadap 

pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan yang merupakan satuan kerja 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun indikator yang diukur pada 

laporan kinerja ini adalah : 

1. Indikator persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional yang 

memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 100% dan i target 100% 

sehingga pencapaian sebesar 100%(106 Kab/Kota). 

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

lengkap sampai bulan 31 Desember 2019 presentase bayi usia 0-11 bulan 

baru mencapai 80,8 % dengan capaian kinerja 86.88 °A) dan i target 2019 

sebesar 93%. 

3. Indikator presentase bayi usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-

HB=Hib lanjutan sampai tanggal 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar 

65.9% dengan capaian kinerja 94%, 

4. Tahun 2019 Realisasi indikator dan i sinyal kewaspadaan dalam SKDR yang 

telah direspon Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian kinerja 94%. 

Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 90%. 

5. Pada tahun 2019, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 400 

Kab/Kota dan i target 400 Kab/Kota (100%). 

Dengan realiasasi anggaran dan i Pagu Rp.344.702.000.000 terealisasi 

Rp.329.104.043.675 (95.47%). 
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Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), diantaranya adalah Difteri, Pertusis, 

Tetanus, Tuberkulosis, Campak, Poliomielitis, Hepatitis B, dan Hemofilus 

Influenza Tipe b (Hib), cenderung mengalami penurunan. Beberapa penyakit 

tersebut telah menjadi perhatian dunia dan merupakan komitmen global yang 

wajib diikuti oleh semua negara, yaitu Eradikasi Polio (ERAPO), Eliminasi 

Campak.—.Pengendalian Rubella (EC-PR) dan Maternal Neonatal Tetanus 

Elimination (MNTE). 

Pada tanggal 27 Maret 2014, World Health Organization mengumumkan 

Sertifikasi Bebas Polio untuk regional Asia Tenggara, yang mencakup 11 negara 

termasuk Indonesia, di New Delhi, India. Dengan eradikasi polio pada regional 

tersebut, proporsi wilayah bebas polio di dunia telah mencapai 80%. WHO juga 

mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi kasus endemik polio liar pada tanggal 25 

September 2015. Dalam mendukung Eradikasi Polio tersebut, Indonesia ikut serta 

dalam pelaksanaan Endgame Polio Strategy, yang dideklarasikan oleh World 

Health Assembly pada bulan Mel tahun 2012. Salah satu tujuan yang akan 

dicapai dalam Endgame Polio Strategy adalah introduksi vaksin baru inactivated 

polio vaccine (IPV), penggantian trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV) menjadi 

bivalent Oral Polio Vaccine (b0PV), dan penarikan seluruh vaksin polio oral 

(OPV). Pada akhir tahun 2018, diharapkan penyakit polio telah berhasil dihapus 

dan i seluruh dunia. 

Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Regional SEARO yang 

belum mencapai tahap Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal. Sejumlah 30 dan i 34 

provinsi dan 479 dan i 514 kabupaten di Indonesia yang tersebar di regional 1 

(Jawa-Bali), regional 2 (Sumatera), dan regional 3 (Kalimantan, Sulawesi, NTB 

dan NTT) sudah mencapai tahap eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal 

melalui berbagai kegiatan imunisasi rutin, imunisasi massal, serta persalinan 

bersih dan aman. Namun, Indonesia baru dinyatakan eliminasi apabila regional 4 

yang meliputi provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua telah 

mencapai target eliminasi. Program eliminasi TMN saat ini terfokus pada regional 



4 di 18 kabupaten. Perlu dilakukan imunisasi TT dua putaran dengan cakupan 

tinggi (>80%) agar Indonesia dapat disertifikasi sebagai negara yang sudah 

mengeliminasi penyakit TMN pada tahun 2016. 

Resolusi Regional Committee pada pertemuan World Health Assembly (WHA) 

tanggal 28 Mel 2012, mendesak negara-negara anggota untuk mencapai 

eliminasi campak pada tahun 2015 dan melakukan pengendalian penyakit rubella. 

Namun, seiring waktu, perkembangan dalam menurunkan angka kematian akibat 

campak dan cakupan imunisasi yang menyeluruh belum cukup cepat. Melihat hal 

tersebut, WHO Regional Asia Tenggara menetapkan bahwa Eliminasi Campak 

dan Pengendalian Rubella/ Congenital Rubella Syndrom (CRS) akan dicapai 

pada tahun 2020. 

Upaya kesehatan untuk mencapai hal tersebut adalah mempertahankan cakupan 

imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah dan penguatan surveilans 

PD3I. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang 

akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Namun, gambaran 

kondisi saat ini adalah masih terdapat daerah kantong yang cakupan 

imunisasinya belum memenuhi target selama beberapa tahun untuk beberapa 

antigen, kinerja surveilans yang mengalami penurunan, serta adanya disparitas 

capaian antar provinsi. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, 

tingginya mutasi petugas khususnya di tingkat pelayanan, tidak meratanya 

komitmen pemangku kebijakan di daerah untuk memprioritaskan program 

imunisasi, kurang efektifnya sistem pengadaan logistik imunisasi, dan sulitnya 

kondisi geografis di sebagian wilayah juga menjadi faktor penghambat sehingga 

dapat menimbulkan daerah risiko tinggi terhadap PD3I. 

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan 

pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem 

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), yang merupakan penguatan dan i Sistem 

Kewaspadaan Dini - Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui penggunaan 

EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon 

terhadap peningkatan trend kasus penyakit, khususnya yang berpotensi 

menimbulkan KLB. 
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Dalam beberapa dasawarsa terakhir, seiring dengan meningkatnya perjalanan, 

perdagangan dan mobilitas penduduk dunia pada era globalisasi, sejumlah 

penyakit baru bermunculan. Penyakit-penyakit tersebut digolongkan sebagai 

penyakit infeksi emerging atau emerging infectious disease (ElDs), yaitu penyakit 

yang muncul untuk pertama kalinya (new emerging disease), seperti SARS, Avian 

Influenza, Swine Flu, MERS-CoV, West Nile Virus, dan sebagainya; maupun 

penyakit yang telah/pernah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat 

cepat balk dalam jumlah maupun luas sebarannya (re-emerging diseases), seperti 

Ebola, Pes, Yellow Fever, dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi 

menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

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

MERS CoV, yang merupakan singkatan dan i Middle East Respiratory Syndrome 

Corona Virus (Sindrom Pernapasan Timur Tengah karena Virus Corona), 

diidentifikasi pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2012, kemudian berkembang 

dan telah dilaporkan di 26 negara hingga saat mi. Berdasarkan data WHO, jumlah 

kasus MERS CoV sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 adalah 1.621 kasus 

dengan 584 kematian (CFR 36%). Sampai dengan pertemuan IHR Emergency 

Committee ke-10 pada 2 September 2015, MERS-CoV belum ditetapkan sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/KKMMD. Namun 

demikian, berdasarkan hasil analisis risiko WHO diketahui bahwa mulai 5 Juni s.d. 

27 Agustus 2015 tercatat penambahan kasus di Arab Saudi sebanyak 125 kasus 

konfirmasi dengan 23 kematian (CFR 18,4%). 

Pada bulan Maret 2014, WHO melaporkan wabah Ebola terjadi di Guinea, Afrika 

Barat, yang kemudian berkembang ke beberapa negara di Afrika Barat lainnya. 

Hingga pada tanggal 8 Agustus 2014, WHO menyatakan ebola sebagai penyakit 

yang tergolong darurat kesehatan masyarakat atau Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC). Adapun jumlah kasus global sejak wabah Ebola 

merebak pada tahun 2014 sebanyak 28.637 kasus dengan 11.314 kematian. 

Sampai pada pertemuan Emergency IHR Committee on Ebola Virus Disease ke-7 

pada tanggal 1 Oktober 2015, penyakit virus Ebola masih dinyatakan sebagai 

PHEIC. Namun jika melihat kondisi saat ini, jumlah kasus cenderung menurun 

dan hanya tersisa di 1 negara terjangkit (Guinea). 
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Seiring dengan perkembangan transportasi dan perdagangan serta tingginya 

mobilitas penduduk dunia tidak menutup kemungkinan Indonesia mempunyai 

risiko tertular penyakit-penyakit infeksi emerging tersebut. Tingginya mobilitas 

warga Negara Indonesia yang mengunjungi Arab Saudi, baik sebagai TKI, 

ataupun melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya akan 

meningkatkan risiko terhadap tertularnya MERS CoV. 

Indonesia sebagai negara anggota World Health Organization (WHO) telah 

menyepakati untuk melaksanakan ketentuan International Health Regulations (IHR) 

2005, dan dituntut harus memiliki kemampuan dalam deteksi dini dan respon cepat 

terhadap munculnya penyakitikejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia tersebut. Pelabuhan, bandara, dan 

Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun 

wilayah harus mampu melaksanakan upaya merespon terhadap adanya 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC). Upaya 

kekarantinaan dilakukan dengan tujuan mencegah dan menangkal masuk dan 

keluarnya penyakit-penyakit dan atau masalah kesehatan yang menjadi 

kedaruratan kesehatan masyarakat secara internasional, termasuk penyakit 

infeksi emerging. Salah satunya adalah melakukan kesiapsiagaan dan deteksi 

dini baik di pintu masuk negara maupun di wilayah. 

B. Visi Misi 
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi 

Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", Untuk mewujudkan 

visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu : 

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya 

maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berdasarkan negara hukum. 

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

sebagai negara maritim. 
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

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

berbasiskan kepentingan nasional, serta 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang 

diwujudkan yakni : 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

3. Membanguna Indonesia dan i pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

5. Meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia 

6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor 

strategis ekonomi domestic. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa 

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

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah program Indonesia Sehat 

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui 

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, Sasaran yang akan 

dicapai dalam program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang didukung melalui strategis pembangunan nasional. Dalam 

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa diselenggarakan upaya 

kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk kegiatan 

dengan strategi pendekatan pelayanan kesehatan promotive, preventif,kuratif dan 

rehabilitatif. 



C. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dit. Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis 

yang memuat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang 

harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan , 

Dit. Jen. P2P, Kementerian Kesehatan RI. 

Tujuan dan i penyusunan Laporan Kinerja ini adalah: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Untuk meningkatkan kinerja 

penurunan angka kesakitan akibat penyakit infeksi emerging dan penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi, melalui peningkatan surveilans dan 

kekarantinaan kesehatan. 

D. Dasar Hukum 

1. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Kementerian Kesehatan. 

4 	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/X11/2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. 
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E. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 pada pasal 284 Direktorat 

Surveilans dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

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

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

pelaporan dibidang surveilans dan karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Direktorat 

Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi 

emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi 

emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 

3. Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang 

surveilans, penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans, 

penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 

5. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans, penyakit infeksi 

emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas : 

1. Subdirektorat Surveilans mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

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

dan kriteria,dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang surveilans. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 287 Surveilans 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan 

respon kejadian luar biasa dan wabah; 



b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan 

respon 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; 



d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang deteksi dan 

intervensi penyakit infeksi emerging; 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang deteksi dan intervensi 

penyakit infeksi emerging; 

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

a. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas 

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 . 

b. Seksi Intervensi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan 	norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang Intervensi 	Penyakit Infeksi Emerging. 

3. Subdirektorat Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

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

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 295 Subdit Karantina 

Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan 

pos lintas batas darat negara. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan 

pos lintas batas darat negara. 

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

dibidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan 

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

kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan 

wilayah dan pos lintas batas darat negara. 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang karantina kesehatan 

pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan 

pos lintas batas darat negara. 

Subdit Karantina Kesehatan terdiri atas 2 (dua) seksi : 

a. Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara 	yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan 

Pelabuhan dan Bandar Udara . 

b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat 

Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan 

Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara. 

4. Subdirektorat lmunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 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. 
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e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang imunisasi dasar dan 

imunisasi lanjutan dan khusus. 

Subdit lmunisasi terdiri atas 2(dua) seksi : 

a. Seksi lmunisasi 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 

lmunisasi Dasar. 

b. Seksi lmunisasi lanjutan dan khusus yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang lmunisasi lanjutan dan khusus. 

F. 	Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dit. Surveilans dan Karantina 

Kesehatan memiliki struktural sebagai berikut: 

DIREKTORAT SURVEILANS, DAN 
KARANTINA KESEHATAN 

TATA 
USAHA 

SUB 
DIREKTORAT 
SURVEILANS 

SUB 
DIREKTORAT 

IMUNISASI 

SUB 
DIREKTORAT 
KARANTINA 
KESEHATAN 

SUB 
DIREKTORAT 

PENYAKIT 
INFEKSI 

EMERGING 

JABATAN FUNGSIONAL 

(EPIDEMIOLOG, SANITARIAN, 
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G. Sumber Daya Manusia 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki sumber daya manusia yang 

terdiri dan i 14 pejabat struktural dan staf yang mengalami penambahan jumlah 

hingga tahun 2019, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1. 

SUBDIT TAHUN 
2015 2016 2017 2018 2019 

Subbag Tata Usaha 28 28 28 23 22 
Subdit Surveilans 16 16 16 20 20 
Subdit lmunisasi 14 19 21 20 22 
Subdit Kekartinaan Kesehatan 16 16 14 16 17 
Subdit Penyakit lnfeksi Emerging 14 16 16 17 17 

TOTAL 88 95 95 96 98 
Tabel 1.1. 

Distribusi Jumlah Pegawai Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Penambahan pegawai pada Subdirektorat lmunisasi bertujuan untuk meratakan 

distribusi pekerjaan guna meningkatkan capaian indikator yang terdapat dalam 

subdirektorat imunisasi. Apabila dilihat dan i Grafik 2, berdasarkan jenis kelamin 
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Grafik 1. 2. 
Distribusi Pegawai Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Berdasar Jenis Kelamin 

Latar belakang pendidikan pegawai di Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan terdiri dan i berbagai profesi, yang paling banyak adalah pendidikan Si 

Kesehatan Masyarakat sejumlah 15 orang, S2 Kesehatan Masyarakat sejumlah 14 

orang, Magister Epidemiologi 13 orang dan juga profesi lainnya seperti yang terlihat 

dalam Grafikl. 3. 
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Grafik 1.3. 
Distribusi Pegawai menurut Pendidikan Terakhir per Desember 2019 

Sehubungan dengan lingkup pelaksanaan program di Direktorat Surveilans dan 

Karantina Kesehatan, dengan melihat jumlah pegawai yang memiliki latar belakang 

yang terkait epidemiologi serta kesehatan masyarakat dan juga yang berpendidikan 

dokter sudah dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target indikator 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. 
G. 	Sistematika Penulisan 

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tahun 2019 ini 

menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat selama Tahun 2019. Capaian kinerja 

tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolok 

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, 

sistimatika penyajian Laporan Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang 

sedang dihadapi organisasi. 

b. Bab II : Perencanaan Kinerja 

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 

c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

1. Capaian Kinerja Organ isasi 

Menyajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran 

strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja 

sbb: 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 
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C) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

f) Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya. 

g) Analisis program/kegiatan yang menuniang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

2. Realisasi Anggaran 

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV: Penutup 

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerja. 
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Bab II Perencanaan Kinerja 

A. 	Perencanaan Kinerja 
Perencanaan kinerja merupakan kinerja yang direncanakan sebagai penjabaran dani 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Perencanaan kinerja menggambarkan kebijakan, strategi, sasaran strategis dan 

target indikator program/kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun ini maupun tahun 

lalu. 

B. Rencana Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan 
Berdasarkan dokumen lima tahunan Rencana Aksi Program (selanjutnya disebut 

RAP) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Tahun 2015-

2019, yang merupakan rencana Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan 

adalah pencapaian target 5 indikator program/kinerja. (Tabel 2.1) 

Tabel 2.1 
Indikator Program/Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 2015- 2019 

No 
Indikator Kinerja 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

91 91.5 92 92.5 93 

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

35 40 45 55 70 

3 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 65 70 75 80 90 

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

- 200 280 300 400 

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

29 46 64 95 100 
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C. 	Rencana Kinerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Tahun 
2019 

Rencana Kegiatan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk tahun 

2019, seperti telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen 

Pengendalian dan Pencegan Penyakit Tahun 2015-2019 serta dalam dokumen 

Rencana Kegiatan Tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Direktur Surveilans 

dan Karantina Kesehatan adalah pencapaian target indikator program/kinerja 

Surveilans, Karantina Kesehatan. (Tabel 2.2) 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 
imunisasi dasar lengkap 

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 
bulan yang mendapat imunisasi 
dasar lengkap 

93 
Persen 

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

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

70 
Persen 

3 Kabupaten/Kota yang melakukan 
pemantauan kasus penyakit 
berpotensi kejadian luar biasa (KLB) 
dan melakukan respon 
penanggulangan terhadap sinyal 
KLB untuk mencegah terjadinya 
KLB. 

3. Persentase respon penanggulangan 
terhadap sinyal kewaspadaan dini 
kejadian luar biasa (KLB) di 
kabupaten/kota 90 

Persen 

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

4. Jumlah kabupaten/kota yang mampu 
melaksanakan pencegahan dan 
pengendalian penyakit infeksi 
emerging 

400 
KabiKota 

5. Kabupaten/kota di pintu masuk 
negara yang mempunyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

5. Jumlah kab/kota yang mempunyai 
kebijakan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

106 
Ka b/Kota 
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Berdasarkan rencana kinerja tersebut, ditentukan kebijakan dan strategi dalam 

program pembinaan surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan . 

Kebijakan yang diterapkan Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan adalah: 

1. Menyusun NSPK; 

2. Memperkuat jejaring kegiatan balk perencanaan, pelaksanaan di lapangan 

dan monitoring evaluasi untuk mendukung akselerasi pencapaian imunisasi, 

Surveilans, Karantina dan Kesehatan dan Penyakit Infeksi Emerging; 

3 	Peningkatan kapasitas inti diarahkan pada kemampuan deteksi dan respon 

KLB/ PHEIC dalam rangka pelaksanaan penuh IHR 2005 pada tahun 2014; 

4 	Mengoptimalkan peran daerah dalam implementasi otonomi untuk mendukung 

program surveilans, imunisasi, karantina kesehatan pelabuhan, dan Penyakit 

Infeksi Emerging; 

Strategi yang dilaksanakan oleh Dit.Surveilans dan karantina kesehatan dalam 

pencapaian target indikator program/kinerja adalah: 

1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal; 

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi; 

3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program; 

4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia; 

5. Jejaring kerja; 

6 	Memperkuat logistik dan distribusi manajemen; 

7 	Surveilans dan aplikasi teknologi informasi; 

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis; 

9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan. 

Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2015-2019, terutama dalam hal menurunkan angka kesakitan 

akibat penyakit menular dan diharapkan akan mampu mewujudkan target indikator 

pada tahun 2019, yaitu: 

1. Sebanyak 93 % anak usia 0-11 bulan menda pat imunisasi dasar lengkap; 

2. Sebanyak 70% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-

Hib lanjutan 
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3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini 

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota 

(90%); 

4 

	

	Sebanyak (100%) Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah; 

5 

	

	Jumlah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 400 Kabupaten/kota 

D. 	Perjanjian Kinerja 
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan i pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan 

demikian secara substansi, perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima 

amanah atau kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati 

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun ini, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

Dengan demikian diharapkan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

(Dokumen terlampir). 

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3 

	

	Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi; 

4 

	

	Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. 	Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai. 

Adapun perjanjian kerja tahun 2019, yang akan dicapai adalah: 

1. Sebanyak 93% anak usia 0-11 bulan menda pat imunisasi dasar lengkap; 

2. Sebanyak 70% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-

Hib lanjutan 
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3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini 

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota 

(90%); 

4. Sebanyak (100%) Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah; 

5. Jumlah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 400 Kabupaten/kota. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada pembiayaan sebesar 	Dengan 

realiasasi anggaran dari Pagu Rp.344.702.000.000. 
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Bab. III 

Akuntabilitas Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan 

target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil 

dilakukan oleh Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam kurun waktu Januari 

s/d Desember 2019. 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, 

Rencana Aksi Program (RAP) dan Penetapan Kinerja. Selanjutnya dapat 

ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun mendatang agar kegiatan yang 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan hash l capaian yang sesuai dengan target 

yang ditetapkan.Adapun capaian atas kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Indikator Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 2019 

lndikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Kinerja 

2019 

Keterangan 

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

93 80,8 % 93%. 

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

70 65.9% 94% 

Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini 
yang direspon 

80 76.1 95.12 

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

100% 

(106Kab/Kota) 

100 % 

(106Kab/Kota) 

100% 

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

400 399 99.8 
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Dan i tabel diatas Dan i semua indikator, terdapat indikator telah mencapai target yang 

ditetapkan pada tahun 2019 yaitu : 

1. Indikator persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional yang 

memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 100% dari target 100% 

sehingga pencapaian sebesar 100%(106 Kab/Kota). 

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

lengkap sampai bulan 31 Desember 2019 presentase bayi usia 0-11 bulan 

baru mencapai 80,8 °A) dengan capaian kinerja 86.88 °A) dari target 2019 

sebesar 93%. 

3. Indikator presentase bayi usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-

HB=Hib lanjutan sampai tanggal 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar 

65.9% dengan capaian kinerja 94%, 

4. Tahun 2019 Realisasi indikator dari sinyal kewaspadaan dalam SKDR yang 

telah direspon Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian kinerja 94%. 

Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 90%. 

5. Pada tahun 2019, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 399 

Kab/Kota dari target 400 Kab/Kota (99.8 %). 

Dengan realiasasi anggaran dari Pagu Rp.344.702.000.000 terealisasi 

Rp.329.104.043.675 (95.47%). 

Sedangkan untuk indikator pelaksanaan Anggaran yang diperoleh berdasarkan 

omSPAN Direktorat Jenderal Anggaran dengan nilai total 95,80 dengan konversi 

bobot 100, maka nilai akhir (Nilai Total dibagi Konversi Bobot) maka nilai akhir 

adalah 95.80. 

22 



Tabel 3.2 
Indikator Program/Kinerja Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 2015- 2019 

No 
Indikator Kinerja 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

91 91.5 92 92.5 93 

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

35 40 45 55 70 

3 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 65 70 75 80 90 

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

- 200 280 300 400 

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

29 46 64 95 100 

Tabel 3.3 
Target dan Realisasi Indikator Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Tahun 2015 s/d 2019 

No. Indikator 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target 

Capaia 

n Kinerja Target 

Capaia 

n Kinerja Target 

Cap 

aian Kinerja Target Capaian Kinerja Target 

Capaia 

n Kinerja 

1 

Persentase anak usia 

0-11 bulan yang 

mendapat imunisasi 

dasar lengkap 

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

91,3 

98,7 
93 80.8 93 

2 

Persentase Anak usia 

12-24 bulan yang 

mendapatkan 
imunisasi DPT-HB-Hib 

Lanjutan 

35 37.1 106 40 58.5 146.3 45 

94  

56,5 125,5 55 69.4 126 70 

64,8 

3  

Persentase sinyal 

kewaspadaan dini 

Yang direspon 

65 51,4 79.1 70 60.12 85.8 75 72 96 80 76.1 95.1 90 
85 94.4 

4 

Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 
mampu melaksanakan 

pencegahan dan 

pengendalian 

Penyakitinfeksi 

Emerging 

200 146 73 280 256 91,4 300 294 98 400 

400 100 

5 

Persentase kab/Kota 

yang mempunyai 

kesiapsiagaan dalam 

denanuulanagan
kedaruratan 

kesehatan masyarakat 

yang berpotensi 

wabah 

29 27.35 93.5 46 47.17 102 64 

100  

66 102 95 84 102 100 

1 00 
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A. 	ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 

Selama tahun 2019 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan telah melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk pencapaian target program/kinerja. Berikut ini adalah hasil 

pengukuran kinerja termasuk upaya-upaya yang dilakukan, keberhasilan, 

permasalahan, dan strategi menghadapi kendala. 

Selama tahun 2019 Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan telah melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk pencapaian target program/kinerja. Berikut ini adalah hasil 

pengukuran kinerja termasuk upaya-upaya yang dilakukan, keberhasilan, 

permasalahan, dan strategi menghadapi kendala. 

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

a. Penjelasan Indikator 

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

Sebelum berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar 

secara lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang 

Dapat Dicegah Dengan lmunisasi (PD3I). 

b. Definisi Operasional 

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

meliputi: 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 3 dosis Polio tetes dan 1 

dosis IPV, 3 dosis (DPT-HB-Hib), serta 1 dosis MR selama kurun waktu 1 tahun. 

c. Cara Perhitungan 
Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu 

wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh bayi yang 

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

Rumus: 

ZBayi IDL 

% Bayi IDL = 	 X 100% 

ZBayi 

24 



Keterangan: 

% Bayi IDL : Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum 

berusia satu tahun dalam kurun waktu 1 tahun 

Bayi IDL : Jumlah bayi di suatu wilayah yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

sebelum berusia satu tahun dalam kurun waktu 1 tahun 

Bayi 	: Jumlah keseluruhan bayi yang berusia kurang dari satu tahun di 

suatu 
wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. 

d.Capaian Indikator 

Cakupan IDL Nasional 
Tahun 2015— 2019 (data per 20 Januari 2020) 

Ilk 	 

60-80% <60% 

Grafik 3.1 
lndikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

pada tahun 2015-2019 (per 20 Januari 2020). 

Pencapaian target pada tahun 2018 lebih sulit untuk dicapai dibandingkan 

pada tahun 2017, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu adanya kegiatan 

besar 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 presentase bayi usia 0-11 bulan 

mencapai 91,3% dari target 2018 sebesar 92,5%. Untuk capaian target tahun 
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2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 baru tercapai 79,3% hal ini 

dikarenakan update laporan rutin program dan i provinsi baru masih terus 

berjalan. 

e. Analisis Penyebab Belum Berhasil : 

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencapai cakupan imunusasi pun 

telah banyak dilakukan diantaranya: 

1. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis web. 

2. Pengembangan pengintegrasian pelaporan hasil cakupan imunisasi 

melalui Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK). 

3. Penyusunan petunjuk teknis defauter tracking sebagai pedoman petugas 

imunisasi di lapangan melakukan keg iatan defaulter tracking. 

4. Bekerja sama dengan swasta terkait penyediaan sarana transportasi 

untuk menjangkau daerah geografis sulit pada pelaksanaan SOS. 

5. Melakukan integrasi dengan program pelayanan kesehatan lainnya untuk 

pelaksanaan imunisasi di daerah geografis sulit melalui strategi SOS. 

6. Melakukan sosialisasi menu DAK Non Fisik/BOK yang dapat 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan imunisasi di lapangan. 

7. Membentuk forum peduli imunisasi di tingkat pusat yang terdiri dani 

organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, dokter spesialis anak, 

dan tokoh-tokoh pro- imunisasi lainnya. 

8. Melakukan pendekatan kepada media melalui kegiatan temu media dan 

temu blogger sehingga memberikan muatan informasi positif yang dapat 

dimuat oleh media cetak, media online dan media sosial. 

9. Melakukan supervisi suportif kepada daerah terpilih yang membutuhkan 

pendampingan terkait prosedur penyelenggaraan imunisasi, pengelolaan 

vaksin dan logistik, serta pencatatan dan pelaporan. 

10. Melakukan peiatihan untuk pengelola imunisasi di tingkat daerah secara 

bertahap. 
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f. Masalah yang dihadapi 

Belum tercapainya target indikator persentase bay' 0-11 bulan tahun 2019 

yang mendapat imunisasi dasar lengkap disebabkan 	menghadapi 

masalah/kendala, antara lain: 

1. 

	

	Belum finalnya laporan imunisasi dan i provinsi karena ada beberapa 

provinsi yang masih melakukan validasi data. 

2. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan 

dan monitoring kinerja program, serta penyediaan anggaran operasional 

imunisasi di lapangan. 

3. 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; 

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

dan vaksin carrier) untuk tingkat puskesmas. 

5. Kondisi geografis, menyebabkan disparitas cakupan antar wilayah yang 

mengakibatkan adanya daerah kantong imunisasi yang berpotensi KLB. 

6. 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 

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

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

Organisasi profesi, layanan swasta, 

g. Strategi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018, 

beberapa strategi diupayakan dilakukan sebagai tindak lanjut dani 

permasalahan yang ada, yaitu: 

Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan komitmen 

terhadap pelaksanaan imunisasi: 

a. Penyediaan dan pemerataan penempatan tenaga imunisasi 

terlatih 
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b. Penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan cold chain 

1. Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam hal pengelolaan program 

dan pelayanan imunisasi; 

2. Penguatan pemanfaatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) lmunisasi 

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

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

penggerakkan masyarakat dan penanganan kampanye negatif. 

4. Pendampingan daerah dalam pelaksanaan rutin. 

5. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan 

6. Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustainable Outreach Services 

(SOS) untuk daerah dengan geografi sulit dengan berintegrasi bersama 

LS/LP (termasuk swasta) dalam menjangkau pelayanan; 

7. Pelaksanaan imunisasi untuk meningkatkan imunisasi dasar lengkap 

(sweeping, DOFU, Backlog fighting) 

8. Penyediaan dan penyebarluasan KIE tentang imunisasi. 

9. Pemenuhan sarana dan prasarana rantai vaksin. 

10. Penguatan sistem surveilans dan penanggulangan KIPI. 

h. Efisiensi penggunaan sumber daya 
Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di tingkat 

pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 

Pada tahun 2016, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 

417.005.693.000,- dan target indikator sebesar 80%, telah terealisasikan 

anggaran sebesar Rp. 409.624.023.718,- (98,2%) dan capaian indikator sebesar 

80,7%. 

Pada tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.804.940.000,- dan 

target indikator sebesar 85%, maka terealisasikan anggaran sebesar Rp. 

320.722.426.218,- (98,4%) dan capaian indikator sebesar 85,4%. 

Pada tahun 2018, dialokasikan anggaran sebesar Rp.51.388.743.000,-Dari 

alokasi anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar Rp. 38.723.802.299. 
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MANAJEMEN COLD CHA1 
PROV1NSt PAPUA TAHUN 2017, 

Peningkatan kapasitas petugas imunisasi 
dalam pengelolaan vaksin 

Review manajemen program imunisasi 

4' 

Pelayanan imunisasi di posyandu Pelaksanaan pemberian imunisasi MR di 
sekolah 

Realisasi anggaran 
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.776.954.000 	Dani 

alokasi anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar Rp.33.250.896.217,-

dengan perincian sebagai berikut : 

LAYANAN IMUNISASI DI 
SDM PAPUA DAN PAPUA LAYANAN IMUNISASI 

BARAT 

Alokasi 
RP. 3.267.424.000 RP.11.372.072.000 RP. 2.297.504.000 

Realisasi 
RP. 2.560.858.950 RP.6.773.900.900 RP. 1.430.471.954 

k. Dokumentasi kegiatan 
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Pertemuan advokasi imunisasi Pertemuan evaluasi program imunisasi bagi 
kab/kota terpilih 

 

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

a. Penjelasan lndikator 

Anak usia 12-24 bulan harus mendapatkan imunisasi ulangan sebagai 

lanjutan dan i imunisasi dasar yang didapatkannya saat usianya belum satu 

tahun untuk meningkatkan perlindungannya dan i PD3I khususnya difteri, 

pertusis, tetanus, Hepatitis B dan Haemofilus Influenza Tipe B. Dosis dan 

usia pemberian imunisasi lanjutan ini berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

b. Definisi Operasional 

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

lanjutan, dalam kurun waktu satu tahun. 

C. Cara Perhitungan 

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

lanjutan dibagi jumlah seluruh anak usia 12-24 bulan selama kurun waktu 

yang sama dikali 100% 
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Rumus: 

Baduta dg DPT- 
% Baduta dg HB-Hib Lanjutan 
DPT-HB-Hib 
	

X 100% 
Lanjutan = 	ZBaduta 

Keterangan: 

% Baduta dg DPT-HB-Hib Lanjutan 
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB 
Hib lanjutan dalam kurun waktu 1 tahun 

Baduta dg DPT-HB-Hib Lanjutan 	: 
Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 
lanjutan dalam kurun waktu 1 tahun 

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

d. Capaian Indikator 
Indikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT- 

HB-Hib lanjutan pada tahun 2018 telah mencapai target yang diharapkan. 

Dan i target sebesar 55% telah dicapai hasil sebesar 69.4%, sehingga 

persentase pencapaian kinerjanya sebesar 126% (seperti grafik di bawah 

ii). 

Cakupan Imunisasi Lanjutan 
Tahun 2015— 2019 (data per 20 Januar' 2020) 

• 

Grafik 3.2 
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan 

imunisasi DPT-HB-Hib lanjutanTahun 2015-2019 
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e. Upaya mencapai indikator 
Keberhasilan dalam upaya pencapaian indikator merupakan hasil dani 

upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator 

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

lanjutan, yaitu : 

1. Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan imunsasi lanjutan 

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

organisasi masyarakat; 

2. Penyebarluasan informasi dengan menggunakan lklan Layanan 

Masyarakat yang ditayangkan di 5 Statiun TV Swasta, media KIE cetak 

khusus imunisasi lanjutan bagi petugas dan masyarakat umum berupa 

banner, spanduk dan buku; 

3. Penyampaian informasi melalui media penyuluhan kepada masyarakat 

umum saat pelayanan imunisasi (posyandu); 

4. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program dalam penggerakkan 

masyarakat untukmendapatkan imunisasi lanjutan. 

f. Masalah yang dihadapi 

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator persentase 

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

tahun 2019 masih menghadapi beberapa masalah/kendala, antara lain: 

1. Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai 

imunisasi lanjutan pada usia 12-24 bulan, baik yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan maupun institusi kesehatan pada umumnya sehingga ada 

masyarakat yang beranggapan bahwa imunisasi cukup sampai usia 11 

bulan; 

2. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program 

maupun pihak swasta dalam penggerakkan masyarakat; 

3. Keterbatasan kemampuan komunikasi dan pengetahuan petugas kesehatan 

mengenai imunisasi lanjutan, sehingga mengalami hambatan dalam 

penyampaian ke masyarakat; 

4. Penolakan kelompok masyarakat terhadap imunisasi karena status 

kehalalan vaksin maupun karena efek simpang pasca imunisasi. 

32 



g Strategi Pemecahan Masalah 

Meskipun pada tahun 2018 indikator ini telah mencapai target, akan tetapi 

capaian yang didapat belum merata di semua daerah. Permasalahan yang 

dihadapi pada tahun 2019 masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Permasalahan utama yaitu kurangnya penyampaian informasi kepada 

masyarakat mengenai imunisasi lanjutan. Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi pada tahun 2019 tersebut, beberapa strategi yang diupayakan untuk 

dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai tindak lanjut dan i permasalahan 

yang ada, yaitu: 

1. Pembuatan berbagai media informasi dan edukasi baik cetak maupun 

elektronik mengenai imunisasi lanjutan pada anak usia 12-24 bulan bekerja 

sama dengan berbagai pihak terkait. 

2. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan baik pusat dan daerah 

untuk penyediaan dukungan terhadap sosialisasi imunisasi lanjutan batita 

3. Melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat 

yang bergerak di bidang kesehatan untuk menggerakkan masyarakat 

mendapatkan imunisasi. 

4. Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program imunisasi yang 

di dalamnya termasuk materi mengenai imunisasi lanjutan pada baduta. 

5. Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan 

imunisasi lanjutan pada anak usia 12-24 bulan. 

h. Analisa penyebab keberhasilan indikator 
Pada tahun 2019, indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, 

dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Keberhasilan ini dapat 

tercapai karena beberapa hal yang dilakukan seperti penyampaian umpan 

balik secara rutin atas hasil analisa dan pencapaian target cakupan per 

antigen per kabupaten/kota dan i tingkat pusat kepada provinsi. Umpan balik 

yang dilakukan baik secara resmi melalui surat dan i Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada gubernur, bupati/walikota 

dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun secara tidak resmi (surat 

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

berjenjang juga telah dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap 

pelaksanaan program agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. 
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Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

program imunisasi di lapangan antara lain adanya penolakan terhadap 

imunisasi baik dikarenakan efek simpang maupun kampanye negatif. 

Penolakan ini masih belum mampu diatasi dengan pemberian informasi dan 

edukasi yang baik dan optimal dan i tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan 

karena masih belum optimalnya kemampuan petugas kesehatan dalam 

melakukan komunikasi kepada masyarakat. Kurang optimalnya komunikasi, 

informasi dan edukasi yang didapat masyarakat menyebabkan masih 

kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang imunisasi dan 

manfaatnya. Selain itu, tingginya tingkat pergantian petugas terlatih 

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dilapangan karena 

perlunya adaptasi dalam pengelolaan dan manajemen program imunisasi 

bagi petugas baru. Permasalahan ini semakin berat pada daerah-daerah yang 

memiliki kondisi geografi sulit yang memerlukan upaya yang lebih keras untuk 

dapat melaksanakan pelayanan dan mencapai target. 

i. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator : 
1. 	Pen ingkatan kesadaran masyarakat melalui: 

a) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti 

buku saku, spanduk, leaflet, banner 

b) lklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan di 5 stasiun TV 

swasta; 

C) Pekan lmunisasi Dunia (PID) yang rutin dilakukan setiap tahunnya 

yang dilaksanakan di minggu keempat bulan April sebagai upaya 

menyebarluaskan berbagai informasi yang benar tentang imunisasi 

serta menggerakkan masyarakat umum untuk mendapatkan 

imunisasi, tahun 2019 PID diisi dengan acara Talkshow seputar 

imunisasi; 

d) Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui sinergisitas dengan 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi 

keagamaan dan LS terkait (MU!, Perdhaki, Muslimat 

NU,Aisyiah,Fathayat NU, PKK, TNI/Polri, Kementerian/Lembaga 

lainnya). Sinergitas dalam pelaksanaan program dapat mendukung 

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

a) Pelatihan untuk petugas pelaksana imunisasi di lapangan secara 

berkala mengenai imunisasi balk dalam hal manajemen program 

maupun pelaksanaan pelayanan; 

b) Penyediaan vaksin dan peralatan pengendali mutu vaksin yang 

berkualitas dan sesuai standar balk di tingkat pusat maupun 

daerah; 

3. Peningkatan koordinasi antara lintas program terkait dalam hal pelayanan 

dan penggerakkan masyarakat. 

Kendala/masalah yang dihadapi : 
1. Masih kurang komitmennya pemerintah di beberapa daerah untuk 

mendukung pelaksanaan imunisasi secara optimal; 
2. Kondisi geografis di beberapa daerah, terutama daerah yang 

sulitterjangkau menyebabkan pelaksanaan pelayanan imunisasi tidak bisa 
optimal (termasuk di dalamnya tidak dapat dilakukan secara rutin setiap 
bulannya); 

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

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

beredar di masyarakat melalui berbagai media; 
7. Belum ditegakkannya hukum kepada daerah yang tidak 

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

k. Pemecahan Masalah : 
1. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta LS/LP terkait yang 

dapat mendukung program imunisasi 

2. Pelaksanaan kegiatan SOS di daerah sulit 	(Daerah Terpencil, 

Perbatasan dan Kepulauan) terintegrasi dengan program kesehatan 

lainnya; 

3. Peningkatan kapasitas petugas pengelola imunisasi di setiap jenjang 

administrasi (provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas) melalui 

pelati ha n/pertem uan/on the job training; 
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4. Melakukan kegiatan pemantauan kualitas data secara berjenjang dan 

berupaya melakukan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 

berbasis elektronik bekerja sama dengan institusi resmi lainnya; 

5. Pemanfaatan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) lmunisasi 
dan berbagai perangkat pemantauan program imunisasi (Data Quality 
Self-assessment, dan Supervisi Suportif), 

6. Melakukan edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat 
umum melalui berbagai media dan upaya penyuluhan; 

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

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

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

I. 	Efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di 

tingkat pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 

Pada tahun 2016, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp. 417.005.693.000,- dan target indikator sebesar 80%, telah 

terealisasikan anggaran sebesar Rp. 409.624.023.718,- (98,2%) dan 

capaian indikator sebesar 80,7%. 

Pada tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.804.940.000,-

dan target indikator sebesar 85%, maka terealisasikan anggaran sebesar 

Rp. 320.722.426.218,- (98,4%) dan capaian indikator sebesar 85,4%. 

m. 	Realisasi anggaran 

Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.51.388.743.000,-Dari 

alokasi anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar Rp. 

38.723.802.299,- dengan perincian sebagai berikut : 

NSPK SDM Layanan Imunisasi 

Alokasi Rp. 435.172.000 Rp. 2.311.093.000 Rp. 48.642.478.000 

Realisasi Rp. 407.871.000 Rp. 2.062.096.640 Rp. 36.253.834.659 
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k. Dokumentasi kegiatan 

Advokasi Sosialisasi dalam rangka 

Kampanye MR 
Review manajemen program imunisasi 

Pelayanan imunisasi di posyandu Pelaksanaan pemberian imunisasi MR di 

sekolah 

 

Pertemuan advokasi imunisasi Pertemuan evaluasi program imunisasi 

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

a. Penjelasan Indikator 

Beberapa daerah di Indonesia saat ini masih mengalami kejadian luar biasa 

(KLB). Penanganan yang cepat terbukti mampu mengurangi dampak KLB 

dengan didukung oleh pelaporan yang cepat. Oleh karena itu diperlukan 

indikator yang mengukur upaya respon terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB 

untuk mencegah terjadinya KLB. 

b. Definisi Operasional 

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian 

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

Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan 

Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun. Pada pelaksanaannya, 

kabupaten/kota dan/atau puskesmas melakukan respon terhadap sinyal 

kewaspadaan dini dalam SKDR yang muncul setiap minggu. 

Catatan: Sinyal kewaspadaan dini merupakan tanda/peringatan adanya 

peningkatan jumlah kasus yang sama atau melebihi nilai ambang batas penyakit 

yang ditentukan dalam SKDR, tetapi peningkatan kasus tersebut belum masuk 

ke dalam kriteria KLB. 

c. Cara Perhitungan 
Jumlah sinyal kewaspadaan dini KLB yang direspon oleh Dinkes 

Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun 
x 100% 

Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan 
Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di Kab/Kota tersebut di atas pada 

kurun waktu yang sama 
d. Capaian Indikator 

Tahun 2019 pada minggu ke 1 sampai minggu ke-52 terdapat 42.576 sinyal 

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

sinyal kewaspadaan yang muncul tersebut sebanyak 36.179 sinyal tercatat telah 

direspon oleh petugas kesehatan. Dengan demikian capaian indikator dan i sinyal 
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kewaspadaan dalam SKDR yang telah direspon Tahun 2018 sebesar 85%. Data 

capaian indikator dan data kinerja indikator dapat dilihat pada table dibawah ini. 
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Grafik 3.3 

Target dan Capaian Kineria Indikator Tahun 2019 
Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini Kejadian Luar 

Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja indicator respon sinyal 

kewaspadaan dini tahun 2019 sebesar 85%, dengan capaian kinerja sebesar 

94.4%. Capaian indikator belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 90%. 
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Grafik 3.4 
Target dan Capaian lndikator Tahun 2015 — 2019 

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini 
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota. 
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Grafik 3.4 menunjukkan bahwa capaian persentase alert yang direspon setiap 

tahun meningkat, namun demikian belum bisa mencapai target nasional pada 

tahun 2019 sebesar 90%. Pada RPJMN 2020-2024 indikator yang diusulkan 

dalam upaya respon sinyal kewaspadaan dini yaitu persentase kabupaten/kota 

yang merespon sinyal kewaspadaan dini sebesar > 80%. Indicator tersebut 

diharapkan dapat tercapai sesuai target pada setiap tahunnya mengingat yang 

dilihat adalah kinerja per kabupaten/kota. 

e. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target 

1. Terdapat 19 provinsi belum mencapai target respon sinyal kewaspadaan dini 

tahun 2019 antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, 

Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, NTT, 

Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, 

Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera 

Utara dan Maluku Utara. 

2. Masih ada Puskesmas (sekitar 30% dan i total Puskesmas) yang belum 

melaporkan situasi penyakit potensi KLB dalam SKDR karena keterbatasan 

sinyal di lokasi Puskesmas tersebut. 

3. Masih ada kabupaten/kota yang belum memahami indikator kinerja berupa 

sinyal KLB yang direspon dan surveilans PD3I 

4. Pengelola program surveilans di beberapa kabupaten/kota masih menyatu 

dengan program lain. 

f. Upaya mencapai indikator 
Upaya mencapai indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 

adalah sebagai berikut: 

Melaksanakan TOT TGC sebanyak 2 angkatan bekerjasama dengan BBPK 

Ciloto 

1. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans 

2. Melakukan Penyelidikan EpidemiologiNerifikasi Rumor/sinyal kewaspadaan 

dini 

3. Melaksanakan video conference dengan daerah dalam membahas situasi 

perkembangan KLB yang cukup besar yang sedang terjadi. 
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4. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam 

rangka pengendalian KLB 

5. Membuat laporan harian/spot report KLB/suspek penyakit potensi KLB 

6. Membuat laporan harian/ situasi penyakit yang sedang terjadi KLB 

7. Membuat bulletin laporan kewaspadaan dini dan respon mingguan dan 

memantau bulletin yang dibuat oleh 34 provinsi 

8. Melakukan uji coba SKDR berbasis web ke Rumah Sakit dan Laboratorium 

Daerah di 3 provinsi yaitu Riau, Sulawesi Selatan dan Lampung. 

9. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan TGC dan pelaksanaan 

SKDR di daerah 

10. Menyusun, menyediakan dan mendistribusikan NSPK program surveilans 

11. Menyediakan dan mend istribusikan media KIE 

g. Masalah yang dihadapi 

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

jaringan sinyal komunikasi seluler. 

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

Kab/Kota dan Provinsi). 

3) Dibeberapa provinsi, kabupaten mengalami rotasi atau pergantian 

penanggung jawab sehingga perlu ada refreshing atau on the job training. 

4) Sebagian besar sinyal yang muncul belum diikuti dengan pengambilan 

sampel dalam rangka konfirmasi kasus karena terbatasnya sarana dan 

prasarana di laboratorium 

5) Kapasitas server untuk SKDR yang terbatas dan perlu ditingkatkan 

kapasitasnya sejalan dengan perluasan lokus SKDR. 

h. Strategi Pemecahan Masalah. 

Strategi Pemecahan Masalah dalam persentase sinyal kewaspadaan dini yang 

direspon adalah sebagai berikut: 

1) Advokasi dan sosialisasi program surveilans dan respon KLB terintegrasi 

dengan kegiatan lain 

2) Penyediaan dan pendistribusian pedoman dan media KIE surveilans 

3) Dukungan asistensi dan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana surveilans 

di daerah 
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4) Pendampingan pengendalian Penyelidikan Epidemiologi KLB di daerah 

5) Memberikan informasi adanya peningkatan kasus/KLB penyakit kepada 

pimpinan melalui laporan harian, mingguan dan bulanan 

6) Memberikan feedback secara berkala tentang kinerja SKDR menurut propinsi 

atau kabupaten atau puskesmas secara berjenjang di setiap tingkat 

7) Pemantauan tren penyakit berpotensi KLB 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
i.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya pada output kegiatan dihitung berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

E= 	(PAKi x CKi) - RAKi 

x 100% 

(PAKi x CKi) 

Keterangan: 

E: Efisiensi 

PAKi: Pagu anggaran tahun berjalan 

RAKi: Realisai anggaran berjalan 

CKi: Capaian kinerja output tahun berjalan 

ii.Output Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Surveilans dan Kekarantinaan 

Kesehatan 

Efisiensi = (286.860.000 x 1) — 268.024.400 

x 100% 

(286.860.000 x 1) 

= 6,56 % 

Target layanan NSPK terdiri dan i 3 penyusunan pedoman telah dilaksanakan 

semua dan menghasilkan draft pedoman antara lain Review Permenkes 949 

Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan, Penyusunan Buku Saku 

Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi bagi Petugas dan Review Kurikulum 

dan Modul Pelatihan TGC. Capaian anggaran mencapai 93%, hal ini 

disebabkan adanya sisa pencetakan pedoman, transport bagi undangan 

diluar kantor yang tidak hadir, dan belanja profesi karena sebagain besar 

undangan merupakan dalam satker sehingga penyelenggara tidak 

mendapatkan honor. 
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3) Output Sumber Daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang 

meningkat Kualitasnya 

Efisiensi = (1.358.976.000 x 1) — 1.339.394.621 

x 100% 

(1.358.976.000 x 1) 

= 1,44 % 

Target layanan SDM yaitu 150 orang yang diberi peningkatan kapasitas SDM. Target 
tersebut telah terpenuhi untuk kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Tim Gerak 
Cepat (TGC) dalam respon KLB dan Orientasi Penilaian Risiko Penyakit Potensial 
KLB. Capaian anggaran untuk output peningkatan SDM mencapai 98.5 %. Efisiensi 

anggaran karena adanya sisa paket meeting yang telah dilaksanakan. 

4) Output Sarana dan Prasarana Surveilans 
Efisiensi = (712.147.000 x 1) —454.304.416 

x 100% 

(712.147.000 x 1) 

= 36,20 % 

Target layanan sarana dan prasarana yaitu 1.231 unit. Target tersebut telah 

terpenuhi untuk pengadaan Logistik Pengepakan Anti Difteri Serum (ADS) 

Untuk Distribusi ADS dan investigasi kit. Capaian anggaran untuk output 

sarana dan prasarana yaitu sebesar 63.8 %, hal ini disebabkan adanya sisa 

pengadaan dan biaya pengiriman ADS yang tidak terserap yang volumenya 

tidak masuk dalam hitungan target output. Biaya pengiriman ADS yang tidak 

terserap sebesar 90%, hal tersebut karena pada tahun 2019 dilakukan sistem 

penyetokan ADS kepada provinsi-provinsi yang mempunyai kasus Difteri, 

sehingga volume pengiriman ADS berkurang. Berbeda pada tahun 2018, 

volume pengiriman ADS banyak karena ADS dikirim ke provinsi pada saat 

ada kasus Difteri terjadi. Namun dengan sistem tersebut memungkinkan 

adanya keterlambatan pengobatan pada kasus Difteri khususnya pada 

daerah-daerah yang jauh, sehingga tahun 2019 dibuat sistem penyetokan 

ADS untuk daerah-daerah tinggi kasus Difteri. 
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5) Output Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi wabah 

Efisiensi = (4.536.723.000 x 1) — 4.234.470.822 

x 100% 

(4.536.723.000 x 1) 

= 6,66% 

Target layanan kewaspadaan dini yaitu sebesar 34 layanan, target tersebut 

dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang diberikan layanan kewaspadaan 

dini. Pada tahun 2019 capaian target output sebesar 100% karena layanan 

kewaspadan dini dapat diberikan kepada seluruh 34 provinsi. Sedangkan 

capaian anggaran sebesar 93,3%, hal ini disebabkan adanya sisa paket 

meeting pertemuan, sisa pencetakan media KIE dan pemeliharaan IT serta 

transport bagi undangan diluar kantor yang tidak hadir. Pada tahun 2019 

dilaksanakan pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans dan 

Karantina yang merupakan pertemuan terpadu semua subdit dan bagian TU 

di Direktorat Surkarkes. 

6) Layanan Respon KLB dan Wabah 

Efisiensi = (3.466.655.000 x 1) — 3.067.327.603 

x 100% 

(3.466.655.000 x 1) 

= 11,52 % 

Target layanan respon KLB & wabah yaitu sebesar 34 layanan, target 

tersebut dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang diberikan layanan respon 

KLB & wabah. Pada tahun 2019 capaian target output sebesar 100% karena 

layanan respon KLB dapat diberikan kepada seluruh 34 provinsi. Sedangkan 

capaian anggaran sebesar 88,48%, hal ini disebabkan adanya sisa paket 

meeting pertemuan dan sisa pengadaan jasa yang ada di output respon KLB 

dan wabah. Pada tahun 2019 dilaksanakan Asistensi Terpadu Direktorat 

Surveilans dan Karantina Kesehatan yang merupakan asistensi terpadu 

kepada daerah mengenai surveilans, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan 

kekarantinaan kesehatan. 
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The 84  totionai Scientific Confewnce  or) Epidemiology 
The Role of Field Epidemiologist on Disaster Risk Reduc 

Pao. 	1,10.1 4 	 /0,9 

j. 	Dokumentasi Kegiatan TA 2019 

Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional di Bali 	
Training of Trainer Tim Gerak Cepat bagi 19 

Provinsi di BBPK Ciloto 

Pertemuan Pengambangan SKDR berbasis RS 
	

Pembentukan Posko Pendampingan 
dan Laboratorium di Provinsi Sultra 	 Penanggulangan Polio Papua 
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Penyelidikan Epidemiologi Kasus Difteri di 

Kepulauan Morotai 
Worskhop Surveilans AFP di Provinsi Papua Barat 

Hospital Record Review di Provinsi Gorontalo Monitoring dan Evaluasi SKDR 

" 
2JHLAYjH 

PAPUA. bi- 
"Meucapal•Papu Barat Bebas Polio" 
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4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Melaksanakan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 
a. Penjelasan Indikator 

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, seiring dengan meningkatnya perjalanan, 

perdagangan dan mobilitas penduduk dunia pada era globalisasi, sejumlah 

penyakit baru bermunculan. Penyakit-penyakit tersebut digolongkan sebagai 

penyakit infeksi emerging atau emerging infectious disease (EIDs). Penyakit 

infeksi emerging adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi 

untuk pertama kalinya, atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan 

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

penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Penyakit infeksi emerging 

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

kemudian menurun atau telah dikendalikan, namun dilaporkan lagi dalam jumlah 

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

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

muncul untuk pertama kalinya (new emerging disease), seperti SARS, Avian 

Influenza, Swine Flu, MERS-CoV, West Nile Virus, dan sebagainya, maupun 

penyakit yang pernah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat 

baik dalam jumlah maupun luas sebarannya (re-emerging diseases), seperti 

Ebola, Pes, Yellow Fever, dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi 

menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

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

Seiring dengan perkembangan transportasi dan perdagangan serta tingginya 

mobilitas penduduk dunia tidak menutup kemungkinan Indonesia mempunyai 

risiko tertular penyakit-penyakit infeksi emerging tersebut. Tingginya mobilitas 

warga negara Indonesia yang mengunjungi Arab Saudi, baik sebagai TKI, 

ataupun melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya akan 

meningkatkan risiko terhadap tertularnya MERS CoV. Oleh sebab itu, diperlukan 

upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon menghadapi penyakit 

infeksi emerging baik di pintu masuk maupun wilayah. Indonesia selama ini 

terus berusaha melakukan upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon 

terhadap penyakit infeksi emerging. Upaya tersebut tentunya tidak terlepas dani 

peran dan i Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. 
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Upaya kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi penyakit infeksi emerging 

seperti penyiapan pembiayaan, pelaksanaan pelatihan bagi Tim Gerak Cepat 

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

biasa/KLB. Upaya kewaspadaan dini diwujudkan dengan melakukan kegiatan 

seperti pengamatan mingguan dan penilaian risiko penyakit infeksi emerging 

secara nasional dan global serta kegiatan promotif-preventif dalam bentuk 

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

respon penanggulangan penyakit infeksi emerging kurang dan i 24 jam setelah 

diketahui. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan tercapainya output yakni 

Kabupaten/Kota di Indonesia mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging. Sehingga wabah penyakit infeksi 

emerging tidak terjadi. 

b. 	Definisi operasional 

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging adalah jumlah (angka absolut) 

Kabupaten/Kota di Indonesia yang: 

1. Memiliki TGC aktif, 

2. Melakukan pengamatan mingguan dan/atau penilaian risiko 

berkala, 

3. Memiliki NSPK penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging, 

4. Memiliki pembiayaan penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging 

dan/atau KLB, 

Kabupaten/Kota yang dikatakan mampu melaksanakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging harus memiliki poin 1 dan 2. 

C. Rumus/cara perhitungan 

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

 

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

x 100% 
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• Numerator adalah jumlah kabupaten/kota yang mampu 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi 
emerging 

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

d. Target dan Capaian indikator Tahun 2016-2017-2018-2019 

400 399 

99,8 

2016 	 2017 	 2018 	 2019 

a Target (Kab/kota) 	Capaian (Kab/Kota) 	Kinerja (!) 

Grafik 3.5 
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2016 — 2019 

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

Pada grafik 3.5 dapat dilihat bahwa target dan capaian indikator 4 tahun 

berturut yakni pada tahun 2016 jumlah kabupaten/kota yang mampu 

melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 171 

kabupaten/Kota dengan target 200 Kabupaten/kota, capain kinerjanya (85,5%). 

Sedangkan tahun 2017 jumlah Kabupaten Kota yang mampu melaksanakan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 256 

Kabupaten/Kota dengan target 280 Kabupaten/ Kota capain kinerjanya 

(91,4%). Pada tahun 2018 Jumlah Kabupaten /Kota yang mampu 

melaksanakan Pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 

sebesar 299 Kabupaten/Kota dengan target 300 Kabupaten/Kota, capaian 

kinerjanya (99,7%). Pada tahun 2019 target ditetapkan sebesar 400 Kabupaten 
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/Kota yang mampu melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

infeksi emerging, adapun Kabupaten/Kota yang mencapai target sebanyak 399 

kabupaten /Rota (99,8%). 

Capaian selama 4 tahun belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun 

capaian dan i tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan. 
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Grafik 3.6 
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Melaksanakan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2019 

Kabupaten./Kota di Indonesia berjumlah 514 dan i 34 provinsi, yang menjadi 

target indikator Subdit Penyakit Infem tahun 2019 sebanyak 400 

kabupaten/kota dan tercapai sebanyak 399 kabupaten/kota (99,8%). 

Capaian pada tahun 2019 ini ada 1 kabupaten./kota di Provinsi Papua Barat 

yang menjadi target dan tidak tercapai, hal ini disebabkan: 

1. Sosialisasi dan advokasi program Penyakit Infeksi Emerging yang masih 

kurang oleh Dinkes Provinsi ke Dinkes Kabupaten/kota. 

2. Adanya kendala kekurangan/keterbatasan petugas di Dinas Kesehatan 

tingkat kabupaten/kota, dimana 1 petugas merangkap beberapa program. 

3. Kurangnya komitmen Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam upaya 

pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging. 

50 



4. Masih ada Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SK Tim Gerak Cepat 

(TGC) aktif, 	dimana adanya SK TGC aktif menjadi salah satu indikator 

penilaian kemampuan melaksanakan pencegahan dan pengendalian 

Penyakit Infeksi Emerging. 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan 
Beberapa hal yang mend ukung capaian kinerja indikator antara lain: 

1. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas pusat 
dan daerah. 

2. Adanya permohonan pendataan yang diupdate secara berkala oleh 
Subdit Infem ke daerah/Dinkes provinsi. 

3. Pelaksanaan kegiatan advokasi, sosialisasi dan koordinasi yang sudah 
dilakukan secara bertahap. 

4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan TGC oleh daerah/Dinkes Provinsi yang 
dapat mendukung pengaktifan kembali TGC di daerah kabupaten/kota. 

5. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dan workshop penguatan kapasitas 
jejaring, melibatkan petugas kesehatan di daerah yang menjadi forum 
diskusi dan koordinasi serta memfasilitasi komunikasi dan diseminasi 
informasi. 

6. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan unit LP/LS terkait 
7. Dalam upaya deteksi dini dilaksanakan verifikasi rumor dan surveilans 

berbasis kejadian terkait penyakit infem 
8. Pencetakan dan pendistribusian media KIE serta NSPK penyakit infeksi 

emerging ke daerah. 
9. Pendistribusian logistik pendukung terkait pelaksanaan program penyakit 

infeksi emerging ke daerah. 

f. Analisis Penyebab Kegagalan/Ketidakberhasilan 

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan/ketidakberhasilan target 

antara lain: 

1. Petugas Provinsi tidak men gupdate informasi capaian Kabupaten/Kota yang 
mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi 
emerging secara berkala. 

2. Kurangnya sosialisasi Din kes provinsi ke Din kes kabupaten/kota terkait 
penyakit infeksi emerging. 

3. Kabupaten/Kota umumnya memiliki TGC namun belum memiliki SK 
sehingga TGC wilayah tersebut tidak dapat dikatakan aktif. 

4. Masih ada Kabupaten/Kota yang belum memahami indikator kinerja 
sehingga untuk men gupdate pengisian formulir indikator masih 
memerlukan pendamp'ncian dari Pusat 
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g Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 
Selama tahun 2019, upaya yang sudah dilaksanakan untuk mencapai taget 
indikator antara lain: 

1. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi program pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging terintegrasi dengan kegiatan 

lainnya yang seialan. 

2. Pertemuan jejaring praktisi penyakit infeksi emerging 

3. Pertemuan penilaian risiko penyakit infeksi emerging 

4. Pertemuan deteksi dini penyakit infeksi emerging 

5. Sosialisasi draft NSPK penyakit infeksi emerging 

6. Pendataan kembali kemampuan kabupaten/kota dalam pencegahan dan 

pengendalian Penyakit Infeksi Emerging. 

7. Menyampaikan kepada Dinkes Kabupaten/Kota agar segera membentuk 

/mengaktifkan kembali Tim Gerak Cepat di Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota.. 

8. Melaksanakan kegiatan workshop penguatan kapasitas jejaring penyakit 

infeksi emerging. 

9. Penyediaan dan pendistribusian pedoman dan media KIE penyakit 

infeksi emerging ke daerah. 

10. Penyediaan logistik penanggulangan penyakit infeksi emerging. 

11. Dukungan asistensi dan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di daerah. 

12. Penyediaan 	pembiayaan untuk verifikasi 	rumor, 	penyeliclikan 

epidemiologi berbasis kejadian, survei terpadu penyakit infeksi 

emerging, dan pengiriman spesimen penyakit infeksi emerging. 

13. Monitoring evaluasi surveilans sindrom penyakit infeksi emerging 

14. Workshop ujicoba pemetaan risiko penyakit infeksi emerging 

15. Advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan pengendalian 

penyakit infeksi emerging 
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h. Kendala/Masalah yang Dihadapi 
Adapun kendala imasalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Kesiapan Tim Gerak Cepat dinas kesehatan kabupaten/kota 

2. Kurangnya sosialisasi Dinkes provinsi ke Dinkes kabupaten/kota terkait 

penyakit infeksi emerging 

3. Petugas Provinsi masih kurang proaktif dalam melakukan update 

pendataan capaian kemampuan Kab/Kota. 

4. Beberapa Kabupaten/Kota sudah memiliki TGC namun tidak memiliki 

atau belum meupdate SK TGC aktif. 

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

sehingga diperlukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi formulir 

pendataan. 

6. Terjadinya rotasi SDM yang begitu cepat bagi tenaga Kesehatan yang 

membidangi program tersebut 

7. Adanya keterbatasan jumlah tenaga di dinkes kabupaten/kota, dimana 

seorang petugas banyak yang memegang berbagai program 

i. Rencana Pemecahan Masalah 
1. Mengirimkan surat permohonan pendataan secara berkala kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengingatkan petugas provinsi 

yang masih kurang proaktif dalam mengumpulkan pendataan indikator. 

2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan program penyakit infeksi 

emerging 

3. Mendorong Dinkes provinsi untuk lebih aktif lagi mengadakan pelatihan 

TGC bagi petugas di Kabupaten/Kota untuk mendukung pengaktifan 

kembali TGC Kabupaten/Kota. 

4. 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. 

5. Petugas pusat melakukan bimbingan dan asistensi dalam mengisi 

formulir pendataan kemampuan indikator. 

6. Melakukan pertemuan koordinasi dengan petugas pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi emerging 

7. Melakukan workshop terkait program penyakit infeski emerging 
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Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dalam upaya pencapaian target indikator, maka dialokasikan anggaran di 
tingkat pusat yang dapat mendukung keberhasilan target. 
Pada tahun 2019, dan i alokasi anggaran sebesar Rp.48.119.856.000,-
terealisasikan anggaran sebesar Rp 47.620.925.950,- (99%) dengan 
capaian indikator sebesar 99,8%. Artinya dengan realisasi anggaran 
sebesar 99% dapat tercapai target indikator sebesar 99,8%, dan efisiensi 
E) sebesar 0,04%. 

k. Realisasi Anggaran 
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.119.856.000,-. 
Dan i alokasi anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar Rp 
47.620.925.950,- (99%) dengan perincian sebagai berikut: 

Layanan 
NSPK SDM Sarana dan Prasarana 

Pengendatian 

Alokasi Rp 459.989.000,- Rp. 589.903.000,- Rp. 45.161.720.000,- Rp. 1.908.244.000,- 

Realisasi Rp.415.061.889,- Rp. 582.319.025,- Rp. 45.028.584.640,- Rp. 1.871.749.916,- 



Workshop Penilaian Risiko Penyakit Infeksi Emerging 

I. 	Dokumentasi Kegiatan TA 2019 

Tanggal 22 — 24 Mel 2019 di Surabaya 
	 Tanggal 6-8 November 2019 di Banda Aceh. 

Workshop Penilaian Risiko Penyakit Infeksi Emerging 	Workshop Diagnosis Konfirmasi boratorium 

Tanggal 23 — 25 Oktober 2019 di Surakarta 
	 Penyakit Infeksi Emerging 

Tanggal 24-28 Juni 2019 Di Salatiga 
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5. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai Kebijakan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 
sebesar 100% 

a. Penjelasan Indikator 

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

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

Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas inti tersebut 
dan berdasarkan penilaian telah lmplementasi penuh IHR (2005). Regulasi 
ini merupakan modal utama untuk mengembangkan jejaring dan kerjasama 
internasional dalam menghadapi dan menanggulangi potensi terjadinya 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) 
atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dalam 
upaya mempertahankan dan meningkatkan upaya cegah tangkal dalam 
rangka perlindungan Indonesia dan dunia terhadap Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) melalui koordinasi, 
integrasi, singkronisasi lintas sektor yang telah dilakukan dapat tetap 
terjaga dan mempertahankan kemampuan dalam hal deteksi, verifikasi, 
penilaian, pelaporan dan penanggulangan potensi terjadinya KKM-MD. 

Wilayah kabupaten/ kota sebagai bagian dan i negara harus mempunyai 
kapasitas dalam surveilans, deteksi dini dan respon sebagai jaminan 
kapasitas suatu negara dalam kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan 
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kesehatan masyarakat (KKM). Kesiapsiagaan tersebut dituangkan dalam 
bentuk dokumen kebijakan yang merupakan kesepakatan bersama 
seluruh lintas sektor yang ada di suatu wilayah dalam penanggulangan 
KKM yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Dokumen tersebut dinamakan 
dokumen rencana kontinjensi.Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan 
seluruh lintas sektor yang ada di suatu wilayah dalam memberikan input 
untuk mendapatkan dokumen yang adekuat dan dapat diandalkan. 
Penetapan KKM yang potensial terjadi disepakati bersama, begitu pula 
dengan pembagian peran, tugas dan fungsi. Melalui proses penyusunan 
inilah didapatkan komitmen bersama untuk menjamin kesiapsiagaan 
dalam menghadapi KKM. Finalisasi dan i dokumen ini adalah dengan 
ditandatanganinya dokumen rencana kontinjensi oleh Bupati/ Walikota. 

b. Definisi operasional 

Kab/kota yang memiliki pintu masuk internasional dalam hal ini pelabuhan, 
bandar udara dan PLBDN melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit, bahan 
kimia, radio nuklir dan keamanan pangan. 

Upaya kesiapsiagaan tersebut termasuk menyusun dokumen kebijakan 
bersama lintas program dan lintas sektor terkait (satuan kerja perangkat 
daerah) untuk penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah. 

C. Rumusicara perhitungan 

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 

x 100% 

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pintu masuk 
internasional 

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

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

• Kriteria pengukuran adalah periode prevalence kumulatif. 

• Indikator diukur per tahun. 
d. Capaian indikator 

Indikator ini merupakan indikator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 
2015-2019. Pada tahun 2019, persentase kabupaten/kota dengan pintu 
masuk internasional yang memiliki dokumen rencana kontinjensi 
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penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) telah 
mencapai 106 Kab/Kota dari target 106 Kab/Kota sehingga pencapaian 
sebesar 100%. seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 
Target Kab/Kota Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam 

Penanggulangan KKM 

TAHUN TARGET 
KAB/KOTA 

CAPAIAN 
KAB/KOTA 

PERSENTASE 
TARGET 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

2015 31 29 29% 27% 

2016 49 50 46% 47% 

2017 68 70 64% 66% 

2018 87 90 82% 84% 

2019 106 106 100% 100% 

Sumber data: Laporan rutin Subdit Karantina Kesehatan Tahun 2018 

Bila melihat tren capaian Kab/Kota yang mempuyai kebijakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan KKM telah tercapai selama 2 tahun 
berturut-turut maka di proyeksi kan target pada akhir tahun 2019 akan 
dapat tercapai. 

en* 

Sumber data: Laporan rutin Subdit PKGI Tahun 2019 

Grafik 3.7 
Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 

dalam penanggulangan KKMTahun 2015-2019 
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e. Analisa Penyebab Keberhasilan 

Sampai dengan tahun 2019 tercapai 106 kab/kota yang menyusun 
dokumen rencana kontinjensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pencapaian target indikator antara lain: 

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan 
koordinasi baik verbal maupun surat kepada propinsi/kabupaten/kota 
sasaran penyusunan dokumen. 

2. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sektor. 

3. Pelaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi 
di kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dan i pusat dan dana 
dekonsentrasi. 

4. Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan 
Provinsi dapat menyusun anggaran kegiatan terkait kebijakan 
kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayah. 

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. 

f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

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

2. Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, wilayah 
dan nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait 

3. Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap 
faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sector. 

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

5. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi KKM dengan 
melibatkan seluruh lintas sektoral pemerintah daerah yang terkait 
dengan kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat. 
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6. Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan di Wilayah mengundang seluruh kabupaten/kota sasaran 
yang akan menysun dokumen dengan metode pemaparan materi, Tanya 
jawab dan Focus Group Discussion (FGD) 

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

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

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

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

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

h. Pemecahan Masalah 

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

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

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

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

5. Menyesuaikan metode penyusunan dokumen dengan waktu yang 
tersedia termasuk design kegiatan yang interaktif (diskusi, table top, 
simulasi) dan penyusunan draft awal sebelum pertemuan. 
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Realisasi 	Keuangan 	Dengan 	realiasasi 	anggaran 	dan i 	Pagu 

Rp.344.702.000.000 terealisasi Rp.329.104.043.675 (95.47%). 

No. Output Anggaran 

Pagu Realisasi 

Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria (NSPK) 
Surveilans dan Karantina 
Kesehatan 

3.645.525.000 3.113.202.186 85,40 

Sumber 	Daya 	Manusia 
Surveilans 	dan 	Karantina 
Kesehatan yang Meningkat 
Kualitasnya 

12.295.391.000 11.252.377.763 91,52 

Sarana dan Prasarana 
Surveilans dan Karantina 
Kesehatan 

178.763.207.000 176.529.011.802 98,75 

Layanan kewaspadaan dini 
penyakit berpotensi KLB 4.736.746.000 4.622.987.300 97,60 

Layanan Respon KLB dan 
Wabah 4.809.949.000 4.725.139.713 98,24 

Layanan lmunisasi 57.993.364.000 50.771.341.805 87,55 

Layanan Kekarantinaan 
Kesehatan 13.781.543.000 13.426.742.902 97,43 

Layanan Pengendalian 
Penyakit Infeksi Emerging 50.499.260.000 50.117.074.616 99,24 

Layanan imunisasi di 
Papua dan Papua Barat 11.372.072.000 8.694.556.899 76,46 

Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 1.992.068.000 1.333.869.825 66,96 

Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 4.812.875.000 4.517.738.864 93,87 

Total 344.702.000.000 329.104.043.675 95.47 

Dengan realiasasi anggaran dan i Pagu Rp.344.702.000.000 terealisasi 

Rp.329.104.043.675 (95.47%). 

Sedangkan untuk indikator pelaksanaan Anggaran yang diperoleh berdasarkan 

omSPAN Direktorat Jenderal Anggaran dengan nilai total 95,80 dengan konversi 

bobot 100, maka nilai akhir (Nilai Total dibagi Konversi Bobot) maka nilai akhir 

adalah 95.80. 

61 



Bab IV 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Adapun indikator yang diukur pada laporan kinerja ini adalah : 

1. Indikator persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional yang 

memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat (KKM) telah mencapai 100% dan i target 100% 

sehingga pencapaian sebesar 100%(106 Kab/Kota). 

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

lengkap sampai bulan 31 Desember 2019 presentase bayi usia 0-11 bulan 

baru mencapai 80,8 % dengan capaian kinerja 86.88 % dan i target 2019 

sebesar 93%. 

3. Indikator presentase bayi usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-

HB=Hib lanjutan sampai tanggal 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar 

65.9% dengan capaian kinerja 94%, 

4. Tahun 2019 Realisasi indikator dan i sinyal kewaspadaan dalam SKDR yang 

telah direspon Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian kinerja 94%. 

Capaian indikator 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 90%. 

5. Pada tahun 2019, jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan 

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebanyak 399 

Kab/Kota dan i target 400 Kab/Kota (100%). 

B. 	Tindaklanjut 

Sebagai tindaklanjut untuk mencapai kinerja dimasa yang akan datang 

Tingkat Pusat. 

1. Peningkatan koordinasi lintas program/sektor terkait dan mitra kerja dalam 

pengendalian penyakit potensial KLB dan PD3I. 

2. Sinkronisasi peraturan-peraturan yang ada dalam pengendalian KLB penyakit 

3. Penyusunan juknis pengggunaan dana DAK/BOK baik fisik dan non fisik 

secara lengkap untuk operasional pencegahan dan pengendalian penyakit. 

4. Rutin melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas daerah 

mengingat cepatnya mutasi petugas. 
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5. Mendorong daerah untuk segera memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 

Epidemiologi Kesehatan 

6. Menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu pendistribusian ADS dan 

reagensia untuk pemeriksaan laboratorium PD3I 

7. Segera merealisasikan pembentukan dan fungsi laboratorium kesehatan 

masyarakat karena sangat diperlukan dalam pengendalian penyakit. 

8. Peningkatan koordinasi lintas program/sektor terkait, 

9. Peningkatan koordinasi dengan Pusat Kesehatan haji dan Kementerian 

Agama dalam antisipasi penyakit MERS pada jamaah umroh 

10. Peningkatan kemampuan dalam deteksi penyakit infeksi emerging 

11. Revisi peraturan tentang imunisasi ke peraturan yang lebih besar yaitu 

Peraturan Presiden dan mengakomodasi kegiatan yang dapat mengurangi 

hambatan dalam pelayanan 

12. Jaminan ketersediaan vaksin dan kemampuan monitoring distribusi dan 

utilisasi balk dimensi jumlah maupun mutu 

13. Pendampingan dalam penyelenggaraan imunisasi sesuai dengan norma dan 

standar operasional prosedur secara berjenjang dan berkelanjutan 

14. Pemenuhan Tenaga Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara dan 

wilayah 

15. Peningkatan kemampuan dan kapasitas petugas dalam melaksanakan 

program kekarantinaan kesehatan baik di Pintu masuk negara dan wilayah 

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 

1. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian penyakit potensial KLB dan PD3I, mengingat beberapa PD3I 

seperti Polio harus eradikasi pada tahun 2023 dan Campak-Rubella harus 

eliminasi pada tahun 2023. 

2. Peningkatan koordinasi lintas program/sektor dalam pencegahan dan 

pengendalian penyakit potensial KLB dan PD3I 

3. Mengaktifkan TGC lintas sektor tingkat provinsi/kab/kota berdasarkan Surat 

Keputusan (SK) Gubernur/Walikota. 

4. Membentuk Tim Komli di tingkat provinsi khusus untuk difteri. 
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5. Perlu segera memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Epidemiologi 

Kesehatan sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan menempatkan 

petugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

6. Pemanfaatan semaksimal mungkin dana DAK/BOK balk fisik maupun non fisik 

untuk kegiatan surveilans penyakit potensial KLB dan PD3I 

7. Peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging 

8. Peningkatan koordinasi lintas program/sektor dalam pencegahan dan 

pengendalian penyakait infeksi emerging 

9. Penyusunan rencana kontinjensi, yang dilanjutkan dengan table top excerise 

(TTX) dan simulasi sehingga masing-masing sektor paham apa yang harus 

disiapkan dan dilakukan dalam menghadapi penyakit infeksi emerging 

10. Peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman 

KLB Penyakit Menular yang berpotensi KKM di dalam negeri yang dapat 

Keluar dan i satu wilayah ke wilayah lain maupun ke luar negeri 

11. Penggerakan masyarakat untuk imunisasi melalui KIE, promosi imunisasi 

12. Ketersediaan pembiayaan untuk menutup kesenjangan alokasi anggaran dani 

pusat untuk operasional BOK dan DAK 

13. Pemenuhan sarana cold chain dan alat pemantau suhu 

14. Peningkatan kapasitas tenaga pengelola imunisasi dan vaksinator 

15. Pelaksanaan standar pelayanan minimal 

16. Kemitraan dengan instansi strategis di daerah (Bappeda, Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, kantor kementerian Agama, Dinas Pembangunan Daerah, 

Dinas Informasi dan Telekomunikasi) 

64 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071

