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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur diucapkan atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Tahun 2021. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat P2PML tahun 2021 disusun sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat P2PML. 

Hasil pencapaian kinerja tahun 2021 yang tersusun dalam  Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Direktorat P2PML ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak, 

sebagai bahan evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Direktorat P2PML,  

masukan dalam perencanaan pelaksanaan serta kebijakan di tahun mendatang.  

 

 

Jakarta,       Januari  2022 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung, 
 
 

 

 

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid 
NIP 197208312000032001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular Langsung (P2PML) tahun 2021 yang telah tersusun ini merupakan amanah Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat 

P2PML selama tahun 2021 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta merupakan wujud 

transparansi akuntabilitas dalam menyampaikan keberhasilan dan atau kegagalan program 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi 

sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat P2PML Tahun 

2020-2024. 

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Kesatu, merupakan sarana untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Dirjen P2P, dan seluruh pemangku 

kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber 

informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi 

utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKj 2021 harus dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna internal dan eksternal. 

LKj ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang 

telah dicapai selama tahun 2021. Rencana kinerja 2021 dan penetapan kinerja 2021 

merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yang telah disarikan dalam 

Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja tahun 2021. 

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa Direktorat 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung memenuhi sasaran yang ditargetkan. Realisasi 

pencapaian sasaran Direktorat P2PML yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja 

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Sasaran: Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular 

langsung 
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NO 
SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

 
TARGET REALISASI PERSENTASE 

1 Menurunnya 

angka kesakitan 

dan kematian 

akibat penyakit 

menular 

langsung 

1 

Cakupan Penemuan 

dan Pengobatan 

TBC (TBC 

Treatment 

Coverage) 

85 46,60 54,82% 

2 

Proporsi Kasus 

Kusta Baru tanpa 

Cacat 

88 94,85 107,78% 

3 

Persentase ODHA 

Baru ditemukan 

yang memulai 

pengobatan ARV 

80 82 102,5% 

4 

 

Persentase 

kabupaten/kota 

yang 50% 

puskesmasnya 

melakukan 

tatalaksana 

Pneumonia  

52 64,40 123,85% 

5 

Persentase 

kabupaten/kota 80% 

Puskesmasnya 

melaksanakan 

tatalaksana diare 

sesuai standar 

58 51,95 89,56% 

6 

Persentase 

kabupaten/kota 

yang melaksanakan 

deteksi dini Hepatitis 

B dan atau C pada 

populasi berisiko 

90 93,00 103,33% 

7 

Jumlah 

kabupaten/kota 

dengan eradikasi 

frambusia 

172 57 33,13% 
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Sesuai dengan rencana kinerja 2021, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular Langsung mempunyai sasaran menurunkan angka kesakitan dan kematian 

akibat penyakit menular langsung dengan tujuh (7) indikator dengan anggaran Rp. 

1.502.819.656.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp. 1.462.500.322.839 (97,31%). 

Capaian indikator kinerja Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari 7 

(tujuh) indikator kinerja,4 (empat) indikator kinerja P2PML sudah mencapai melebihi 100 % dan 

yang pencapaiannnya di bawah 100 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang di nyatakan 

secara umum cukup dalam pencapaian indikator kinerja.  

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber 

daya dan dana organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja 2021, menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan. 

Sesuai dengan analisis kami atas capaian kinerja tahun 2021 kami merumuskan 

beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau 

sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan kinerja tahun 2022, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kegiatan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku kepentingan 

terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian eliminasi kusta dan eradikasi 

frambusia, serta kegiatan pelatihan singkat bagi petugas kesehatan.  

b. Intensifikasi penemuan kasus kusta, integrase dengan frambusia, khusus di daerah remote 

area, untuk meningkatkan jangkauan penemuan dan pengobatan penderita kusta.  

c. Mandatory notifikasi TB untuk seluruh titik layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan 

penemuan kasus TB. 

d. Menguatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan baik di pusat dan daerah. 

e. Melakukan advokasi ke lintas sektor dan ke daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah 

(RAD) yang bertujuan untuk meningkatkan alokasi anggaran di daerah. 

f. Perbaikan dalam sistem pencatatan dan pemantauan terkait distribusi dan pemakaian alat 

dan bahan diagnosis HIV di seluruh provinsi di Indonesia 

g. Dana APBN sebaiknya segera direalisasikan di awal tahun sehingga dapat terhindar dari 

efisiensi terutama kegiatan yang melibatkan daerah. 

h. Mengembangkan pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis pada populasi berisiko di 34 Provinsi.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. VISI DAN MISI 

Dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung 2020 – 2024 tidak ada visi dan misi Direktorat PPPML. Rencana Aksi   PPPML 

mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Renstra Kemenkes yang 

melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk 

melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi 

Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, 

dan berkeadilan. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) 

Misi Presiden 2020-2024, yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

 
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur 

ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat 

kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, 

sebagai berikut: 

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality 

rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal 

manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major 

project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 
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2. Menurunkan angka stunting pada balita 

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal 

manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah 

menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus 

digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional 

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah 

mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan 

juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok 

masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah 

mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran 

sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment). 

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan 

dalam negeri. 

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah 

bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan 

produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap 

oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong 

penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri. 

 

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian 

Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni: 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan 

kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

 

B. LATAR BELAKANG 

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik 

tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) 

anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan 

manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa 
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mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota 

masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh 

pembangunan sektoral harus memertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap 

kesehatan (health in all policies).   

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional 

sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, 

yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu 

menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang 

terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan 

kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil 

dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya 

dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan 

pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara 

Republik Indonesia. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan 

periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-

2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana 

pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 

negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang 

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran 

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 1) Terjaminnya keamanan 

kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon 

terhadap ancaman kesehatan global; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat 

yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan 

sosial yang lebih menyeluruh; - 8 - 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin 

meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan 

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life (HALE). 
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Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dalam 

Rencana Aksi Kegiatan P2PML yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat 

P2PML adalah: 

1. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) 90%. 

2. Proporsi Kasus Kusta Baru tanpa Cacat >90%. 

3. Persentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV 95%. 

4. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan Tatalaksana standar 

Pneumonia sebesar 60%. 

5. Persentase kabupaten/kota 80% Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare 

sesuai standar 80% 

6. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau C 

pada populasi berisiko 100%. 

7. Jumlah kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia 514 kab/kota. 

 

Berdasarkan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010  tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka mulai dari 

pejabat Eselon II diwajibkan melaporkan Akuntabilitas kinerjanya sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber 

daya kebijaksanaannya berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya 

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP 

merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-

Base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam 

rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi 

pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. 

C. TUGAS FUNGSI DAN POKOK 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

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

evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis 

sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS 

dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, 

dan penyakit kusta dan frambusia; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan  pengendalian tuberkulosis sensitif 

dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan 

penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan 

penyakit kusta dan frambusia; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan 

dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan 

atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan 

penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia;  

d. fasilitasi pengelolaan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif dan 

resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit 

infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit 

kusta dan frambusia;  

e. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan pengendalian 

tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan 

pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian 

tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan 

pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia; 

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 

tuberkulosis sensitif dan resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas dan 

pneumonia, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kusta dan frambusia; 

h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 
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D. STRUKTUR ORGANISASI 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Direktorat P2PML Tahun 2021 

                                                                                                                                *Data per 31 Desember 2021  

 

Direktorat P2PML terdiri dari lima sub direktorat yaitu Subdit Tuberkulosis, Subdit HIV 

dan Penyakit IMS, Subdit ISPA, Subdit Hepatitis dan Penyakit ISP, dan Subdit Penyakit 

Tropis Menular Langsung, masing-masing subdit dipimpin oleh seorang kepala dan 

dibantu oleh dua kepala seksi. Serta bagaian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kasubbag 

Administrasi Umum. 

 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Gambar 2 

Jumlah Pegawai ASN Dit. P2PML 

 
                                                                          

   

 *Data per 31 Desember 2021 
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Dari jumlah pegawai ASN di Direktorat P2PML sebanyak 86 orang. Subdit Tuberkulosis 

dengan 14, Subdit ISPA sebanyak 15 orang, Subdit HIV/AIDS dan PIMS sebanyak 13 

orang, Subdit Hepatitis dan PISP sebanyak 16 pegawai, Subdit Penyakit Tropis Menular 

Langsung sebanyak 12 orang dan Subbag Tata Usaha sebanyak 25 orang termasuk 

Direktur Dit. P2PML dan Pegawai Hibah 113 pegawai. Adapun tenaga honorer yang 

diperbantukan pada Direktorat P2PML sebanyak 9 orang yang ditugaskan di subdit dan 

subbag adum. 

 

Gambar 3 

Latar belakang pendidikan pegawai ASN Direktorat P2PML 

 

 

   *Data per 31 Desember 2021 

 

Pada Direktorat P2PML, dari 86 orang pegawai ASN dan 9 Honorer serta 113 pegawai 

hibah, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 orang, S2 

sebanyak 47 orang orang, S1 sebanyak 145 orang, DIV sebanyak 1 orang, DIII sebanyak 

6 orang, dan SMA sebanyak 6 orang SMP sebanyak 2 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Gambar 4 

Pegawai ASN berdasarkan golongan IV, III, II, I 

 

 

 

*Data per 31 Desember 2021 

 

Pada Direktorat P2PML, pegawai dengan golongan terbanyak adalah pegawai golongan 

IV sebanyak 33 orang, kemudian golongan III sebanyak 50 orang, golongan II sebanyak 

2 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular Langsung tahun 2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat 

P2PML selama Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja 

(perjanjian 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 fikir seperti itu, 

sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular Langsung sebagai berikut: 

 Kata Pengantar 

 Ikhtisar Eksekutif 

 Daftar Isi 

 Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas visi dan misi, latar belakang, tugas 

pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia Direktorat Pencegahan 
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dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), serta sistematika penyajian 

laporan. 

 Bab II (Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang 

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sesuai dengan Rencana Aksi 

Program P2PML. 

 Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian 

kinerja tahun 2020, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta 

sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Direktorat 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML)  selama Tahun 2020. 

 Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Program untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 Lampiran-Lampiran 

• Perjanjian Kinerja 

• Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 

perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu: Rencana Strategis 

(Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan 

Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Direktorat P2PML mengacu kepada 

dokumen Rencana Aksi Program Ditjen PP dan PL Tahun 2020-2024. Terkait dengan 

perubahan SOTK baru sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka 

sedang dilakukan revisi terhadap Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dan Rencana Aksi Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular Langsung Tahun 2020 - 2024. 

1. Rencana Aksi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung Tahun 2020-2024 

Menindaklanjuti Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 dan 

Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020 - 2024 sebagai bentuk perencanaan strategis 

yang lebih operasional maka Direktorat P2PML telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan 

(RAK) Tahun 2020 - 2024 yang memuat Tujuan dan Sasaran Strategis serta arah 

kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman Direktorat P2PML dalam menetapkan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional  

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan 

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-

2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang 

ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, 
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memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara 

adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh 

wilayah Republik lndonesia. 

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka 

Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi 

pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan 

kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan 

pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. 

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan 

kesehatan. 

Indikator Program PPPML yang tercantum dalam sasaran pembangunan kesehatan 

pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Indikator RPJMN 2020-2024 

Program PPPML 

Indikator Status Awal  Target 2024 

Meningkatnya Pengendalian Penyakit  
Menular Langsung 

a. Insiden HIV (per 1000 penduduk yang 
tidak terinfeksi HIV) 

 

0,24  
(2018) 

0,18 

b. Insiden Tuberkulosis (per 100.000 
penduduk) 

319 
(Global 

Report 2017) 
190 

 

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar 

(Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, 

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung 
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dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu 

Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor 

kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya 

promotif dan preventif. 

Sasaran Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

dalam Rencana Aksi Kegiatan P2PML merupakan sasaran strategis dalam Renstra 

Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat P2PML. Sasaran 

tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit menular langsung pada akhir tahun 

2024 yang ditandai dengan: 

1. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) sebesar 90%. 

2. Proporsi Kasus Kusta Baru tanpa Cacat sebesar >90%. 

3. Persentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV sebesar 95%. 

4. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan Tatalaksana standar 

Pneumonia sebesar 60%. 

5. Persentase kabupaten/kota 80% Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare 

sesuai standar sebesar 80% 

6. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau C 

pada populasi berisiko sebesar 100%. 

7. Jumlah kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia sebesar 514 kab/kota. 

 

Tabel 2 

SASARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

MENULAR LANGSUNG 

TAHUN 2020-2024 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

2020 2021 2022 2023 

 

2024 

Menurunnya angka 

kesakitan dan 

kematian akibat 

penyakit menular 

langsung 

1. Cakupan Penemuan dan 

Pengobatan TBC (TBC 

Treatment Coverage) 

80 85 90 90 90 

2. Proporsi Kasus Kusta Baru 

tanpa Cacat  87 88 89 90 >90 



20 
 

3. Persentase ODHA 

Baru ditemukan yang 

memulai pengobatan 

ARV 

77 80 85 90 95 

4. Persentase kabupaten/kota 

yang 50% puskesmasnya 

melakukan tatalaksana 

Pneumonia 

50 52 55 57 60 

5. Persentase kabupaten/kota 

80% Puskesmasnya 

melaksanakan tatalaksana 

diare sesuai standar 

 

51 58 66 73 80 

 6. Persentase 

kabupaten/kota yang 

melaksanakan deteksi dini 

Hepatitis B dan atau C 

pada populasi berisiko 

85 90 95 100 100 

 7. Jumlah kabupaten/kota 

dengan eradikasi 

frambusia 
42 172 283 393 514 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Direktorat P2PML merupakan Dokumen 

Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Direktorat P2PML kepada Ditjen 

P2P untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Direktorat P2PML pada tahun 2021. 

Penetapan Kinerja Direktorat P2PML di susun berdasarkan dokumen Rencana Aksi 

Kegiatan Program PPML Tahun 2020 - 2024 yang setiap tahunnya di rumuskan menjadi 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan telah diangggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 

2021. Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai Direktorat P2PML dalam 

dokumen Penetapan Kinerja Direktorat P2PML Tahun 2021 adalah sebagai berikut  : 
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NO SASARAN 

PROGRAM  

INDIKATOR  

 

TARGET 

1 Menurunnya angka 

kesakitan dan 

kematian akibat 

penyakit menular 

langsung 

1 
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC 

(TBC Treatment Coverage) 
85 

2 Proporsi Kasus Kusta Baru tanpa Cacat 88 

3 
Persentase ODHA Baru ditemukan yang 

memulai pengobatan ARV 
80 

4 

Persentase kabupaten/kota yang 50% 

puskesmasnya melakukan tatalaksana 

Pneumonia 

52 

5 

Persentase kabupaten/kota 80% 

Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana 

diare sesuai standar 

58 

6 

Persentase kabupaten/kota yang 

melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan 

atau C pada populasi berisiko 

90 

7 
Jumlah kabupaten/kota dengan eradikasi 

frambusia 
172 

 

Jumlah anggaran Program P2PML TA 2021 sebagai berikut:  

1. DIPA awal Nomor: SP DIPA- 024.05.1.465833/2021 tanggal 23 November 2020 adalah 

sebesar Rp. 1.496.893.056.000. 

2. Pada bulan April, berdasarkan DIPA Revisi ke-1 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 8 April 2021 terdapat revisi pemenuhan pembayaran 

tunggakan pekerjaan TA 2020 dan pekerjaan lanjutan TA 2021 bersumber anggaran 

internal Satker, total anggaran tetap sebesar Rp. 1.496.893.056.000. 

3. Pada bulan Juni, berdasarkan DIPA Revisi ke-2 Nomor: SP DIPA- 024.05.1.465833/2021 

tanggal 2 Juni 2021 terdapat revisi penandaan (tagging) Rincian Output (RO) 

Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), 

total anggaran tetap sebesar Rp. 1.496.893.056.000. 

4. Pada bulan Juni, berdasarkan DIPA Revisi ke-3 Nomor: SP DIPA- 024.05.1.465833/2021 

tanggal 28 Juni 2021 terdapat revisi realokasi anggaran ke Satker lain sebesar Rp. 

63.512.417.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.433.380.639.000.  
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5. Pada bulan Juli, berdasarkan DIPA Revisi ke-4 Nomor: SP DIPA- 024.05.1.465833/2021 

tanggal 29 Juli 2021 terdapat revisi realokasi internal Satker dan efisiensi anggaran 

sebesar Rp. 133.730.919.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.299.649.720.000.  

6. Pada bulan September, berdasarkan DIPA Revisi ke-5 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 9 September 2021 terdapat revisi efisiensi anggaran 

sebesar Rp. 133.088.560.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.166.561.160.000. 

7. Pada bulan Oktober, berdasarkan DIPA Revisi ke-6 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 21 Oktober 2021 terdapat revisi efisiensi anggaran 

sebesar Rp. 9.404.724.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.157.156.436.000.  

8. Pada bulan November, berdasarkan DIPA Revisi ke-7 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 15 November 2021 terdapat revisi efisiensi anggaan 

sebesar Rp. 1.587.778.000 dan penambahan anggaran bersumber Hibah Langsung Luar 

Negeri untuk kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp. 261.783.378.000 sehingga total 

anggaran menjadi Rp. 1.417.352.036.000.  

9. Pada bulan November, berdasarkan DIPA Revisi ke-8 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 24 November 2021 terdapat revisi penambahan anggaran 

bersumber Hibah Langsung Luar Negeri untuk kegiatan Prioritas Bidang sebesar Rp. 

85.467.620.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.502.819.656.000. 

10. Pada bulan November, berdasarkan DIPA Revisi ke-9 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 29 November 2021 terdapat revisi administrasi (ralat kode 

KPPN), total anggaran tetap sebesar Rp. 1.502.819.656.000. 

11. Pada bulan Desember, berdasarkan DIPA Revisi ke-10 Nomor: SP DIPA- 

024.05.1.465833/2021 tanggal 17 Desember 2021 terdapat revisi pemutakhiran data 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), total anggaran tetap sebesar Rp. 

1.502.819.656.000. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Dalam mengukur kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung di tahun 2021 terdapat beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen 

Rencana Aksi Kegiatan P2PML tahun 2021. 

Berikut adalah target dan capaian indikator program pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular langsung tahun 2021. 

NO 
SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

 
TARGET REALISASI PERSENTASE 

1 Menurunnya 

angka kesakitan 

dan kematian 

akibat penyakit 

menular 

langsung 

1 

Cakupan Penemuan dan 

Pengobatan TBC (TBC 

Treatment Coverage) 
85 46,60 54,82% 

2 
Proporsi Kasus Kusta Baru 

tanpa Cacat 88 94,85 107,78% 

3 

Persentase ODHA Baru 

ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV 

80 82 102,5% 

4 

 

Persentase kab/kota yang 

50% puskesmasnya 

melakukan tatalaksana 

standar pneumonia  

52 64,40 123,85% 

5 

Persentase kabupaten/kota 

80% Puskesmasnya 

melaksanakan tatalaksana 

diare sesuai standar 

58 53,31 91,91% 

6 

Persentase kabupaten/kota 

yang melaksanakan deteksi 

dini Hepatitis B dan atau C 

pada populasi berisiko 

90 93,00 103,33% 

7 
Jumlah kabupaten/kota 

dengan eradikasi frambusia 
172 57 33,13% 
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Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2021 Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dapat melaksanakan tugas utama/TUPOKSI 

yang menjadi tanggung jawab unit organisasi. Uraian kinerja dari masing-masing indikator 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) 

a. Penjelasan Indikator 

 Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) adalah 

indikator yang sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran layanan pengobatan 

pasien TB serta dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mencegah 

terjadinya kebal obat. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TB yang ditemukan 

dan mendapat layanan pengobatan yang dilaporkan ke program. 

b. Definisi operasional 

Angka penemuan dan pengobatan kasus / treatment coverage (TC) adalah indikator 

yang memberikan gambaran upaya dalam menemukan pasien TBC melalui 

serangkaian kegiatan penjaringan terduga TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi dan tipe 

pasien dan dilanjutkan pengobatan yang adequat sampai sembuh sehingga tidak 

menular penyakit TBC ke orang lain. 

c. Rumus/ cara perhitungan 

Jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan mendapat layanan pengobatan yang 

dilaporkan dibagi estimasi kasus TBC dikali 100%. 

 

               Jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan mendapat      

layanan pengobatan dan dilaporkan  

    TC =  ----------------------------------------------------------------------------------------- X 100 % 

Jumlah estimasi kasus TBC 

 

d. Capaian indikator 

Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan  

Penemuan dan Pengobatan TBC  untuk memutus mata rantai penularan dengan 

penemuan kasus melalui penegakan diagnosis, pengobatan dan pelaporan hasil 

pengobatan. 
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Indikator Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC merupakan indikator yang baru 

masuk pada perjanjian kinerja Direktorat P2PML pada periode 2020 – 2024 sehingga 

perbandingan yang dapat dilakukan adalah capaian tahun 2021 dengan capaian 

tahun 2020. Namun untuk target, sudah ditentukan target tahun 2020 – 2024. 

 

 

Grafik 1 
Persentase  Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC, Target dan Capaian 

tahun 2020 –2024 
 

 

Sumber data : Subdit Tuberkulosis Tahun 2021 
 

Indikator insiden TBC dengan indikator cakupan penemuan dan pengobatan pasien 

TBC memiliki hubungan negatif, yang artinya jika angka angka penemuan dan 

pengobatan pasien TBC semakin tinggi maka diharapkan angka insiden TBC juga 

akan menurun. Peningkatan indikator penemuan dan pengobatan pasien TBC juga 

harus diimbangi dengan angka keberhasilan pengobatan yang tinggi sehingga 

semakin banyak pasien TBC yang ditemukan dan diobati serta hasil pengobatan 

sembuh juga tinggi maka proses penularan penyakit TBC di masyarakat akan 

berkurang dan kasus TBC juga akan berukurang sehingga angka insiden kasus TBC 

juga akan menurun. 

 

Indikator kinerja cakupan penemuan dan pengobatan pasien TBC adalah indikator 

positif yang artinya jika semakin besar capaian semakin baik kinerjanya dan 

sebaliknya jika semakin kecil capaian maka semakin buruk kinerjanya. Dengan 
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demikian berdasarkan grafik di atas dapat dilihat  bahwa capaian tahun 2021 belum 

mencapai target, dari target 85% hanya didapat 46,60%.  Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja pada indikator ini belum baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan 

perbaikan agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi dan mencapai 

target yang telah ditentukan. 

 
 
 
 

 
Grafik 2 

Persentase  Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC tahun 2021  
Berdasarkan provinsi 

 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Cakupan penemuan dan pengobatan TBC 

pada tahun 2021 sebesar 46,60 % dari target 85%, dengan realisasi kinerja sebesar 

54,82%. Seluruh provinsi tidak mencapai target indicator. Lima provinsi yang paling tinggi 

capaiannya adalah Provinsi Banten (70,11%), Jawa Barat (68,38%), Gorontalo (59,69%), 

DKI Jakarta (57,88%) dan Provinsi Sulawesi Utara (57,47%). Lima provinsi yang paling 

rendah capaiannya adalah Provinsi Kalimantan Selatan (25,82%), Jambi (25,78%), 

Kepulauan Bangka Belitung (24,55%), Bali (24,34%) dan Bengkulu (19,38%). 
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Bila dibandingkan dengan indikator RPJMN dan indikator strategis Renstra Kementerian 

Kesehatan yakni menurunnya insidensi TBC per 100.000 penduduk, maka angka 

keberhasilan pengobatan akan mempengaruhi insidensi TBC. Data Global Report TB, 

2021 menujukkan insidensi TBC di Indonesia sebesar 301 per 100.000 penduduk pada 

tahun 2020, menurun bila dibandingkan dengan insidensi TBC tahun 2019 yakni 312 per 

100.000 penduduk yang juga sudah menurun dari 2018 yakni 316 per 100.000 penduduk. 

Angka insidensi menggambarkan jumlah kasus TBC di populasi, tidak hanya kasus TBC 

yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program. Angka ini dipengaruhi 

oleh kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses terhadap 

layanan kesehatan, gaya hidup, dan buruknya sanitasi lingkungan yang berakibat pada 

tingginya risiko masyarakat terjangkit TBC. Insidensi TBC dengan angka keberhasilan 

pengobatan memiliki hubungan negatif yang artinya jika angka keberhasilan pengobatan 

semakin tinggi, maka insidensi TBC akan menurun dan sebaliknya angka keberhasilan 

pengobatan semakin tinggi berarti penderita TBC yang sembuh semakin banyak dan 

kemungkinan untuk menularkan akan berkurang. Jika penularan berkurang maka jumlah 

penderita TBC di populasi juga berkurang, dengan demikian insidensi juga menurun. 

Pemantauan insiden TBC diperlukan untuk mengetahui penyebaran kasus baru TBC dan 

kambuh TBC di masyarakat. Insidensi TBC tidak hanya dipengaruhi oleh angka 

keberhasilan pengobatan saja tetapi juga cakupan penemuan kasus (TBC coverage). 

 

Perbandingan capaian indikator dengan negara-negara lain  

Negara-negara yang berkontribusi terhadap penurunan global pada tahun 2019 dan 2020 

adalah India (41%), Indonesia (14%), Filipina (12%) dan China (8%); dan 12 negara 

lainnya hingga total 93% dari penurunan global sebanyak 1.3 juta (seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini): 
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Gambar 5 

Negara – negara dengan kontribusi penurunan jumlah notifikasi kasus TB pada tahun 2020 

 

Notifikasi secara bulanan dan triwulan dari kasus baru selama 2020 dan semester 

awal tahun 2021 secara substansial berada pada posisi di bawah rata-rata capaian 

tahun 2019 pada negara dengan beban TB tinggi. Perbedaan pengurangan capaian 

notifikasi tahunan antara tahun 2019 dan 2020 terdapat di Gabon (80%), Filipina 

(37%), Lesotho (35%), Indonesia (31%) dan India (25%). 

Negara Populasi 
Jumlah kasus 

Insidence 
Rate 

Treatment coverage 

2019 2020 
Notifikasi 

2019 

% TC  
2019 

Notifikasi 
2020 

% TC 
2020 

India 
    
1.400.000.000  

    
2.600.000  

    
2.600.000  

            
186  

   
2.200.000  

    
84,62  

   
1.600.000  61,54 

China 
    
1.400.000.000  

        
833.000  

        
842.000  

              
60  

      
728.000  

    
87,39  

      
624.700  74,19 

Indonesia 
        
273.500.000  

        
845.000  

        
844.000  

            
309  

      
560.000  

    
66,27  

      
384.000  45,50 

Filipina 
        
109.600.000  

        
599.000  

        
591.000  

            
539  

      
409.000  

    
68,28  

      
256.500  43,40 

Pakistan 
        
220.900.000  

        
570.000  

        
573.000  

            
259  

      
328.000  

    
57,54  

      
273.000  47,64 
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Nigeria 
        
206.100.000  

        
440.000  

        
452.000  

            
219  

      
117.000  

    
26,59  

      
135.800  30,04 

Bangladesh 
        
164.700.000  

        
361.000  

        
360.000  

            
219  

      
292.000  

    
80,89  

      
230.100  63,92 

Afrika Selatan 
          
59.300.000  

        
360.000  

        
328.000  

            
553  

      
210.000  

    
58,33  

      
191.100  58,26 

Vietnam 
          
97.300.000  

        
170.000  

        
172.000  

            
177  

      
103.000  

    
60,59  

         
99.900  58,08 

Myanmar 
          
54.400.000  

        
174.000  

        
167.000  

            
307  

      
135.000  

    
77,59  

      
103.400  61,92 

Kenya 
          
53.800.000  

        
140.000  

        
139.000  

            
258  

         
84.000  

    
60,00  

         
71.600  51,51 

Angola 
          
32.900.000  

        
112.000  

        
115.000  

            
350  

         
74.000  

    
66,07  

         
63.100  54,87 

Brazil 
        
212.600.000  

          
96.000  

          
96.000  

              
45  

         
85.000  

    
88,54  

         
74.800  77,92 

Uganda 
          
45.700.000  

          
88.000  

          
90.000  

            
197  

         
66.000  

    
75,00  

         
60.900  67,67 

Federasi Rusia 
        
145.900.000  

          
73.000  

          
68.000  

              
47  

         
73.000  

 
100,00  

         
58.700  86,32 

Peru 
          
33.000.000  

          
39.000  

          
38.000  

            
115  

         
32.000  

    
82,05  

         
23.800  62,63 

Ukraina 
          
43.700.000  

          
34.000  

          
32.000  

              
73  

         
25.000  

    
73,53  

         
17.500  54,69 

Regional         

Afrika 
    
1.100.000.000  

    
2.500.000  

    
2.500.000  

            
227  

   
1.400.000  

    
56,00  

   
1.400.000  56,00 

Amerika 
    
1.000.000.000  

        
290.000  

        
291.000  

              
29  

      
239.000  

    
82,41  

      
197.400  67,84 

Timur Tengah 
        
730.800.000  

        
814.000  

        
821.000  

            
112  

      
498.000  

    
61,18  

      
423.500  51,58 

Eropah 
        
932.900.000  

        
247.000  

        
231.000  

              
25  

      
216.000  

    
87,45  

      
163.700  70,87 

Asia Tenggara 
    
2.000.000.000  

    
4.300.000  

    
4.300.000  

            
215  

   
3.400.000  

    
79,07  

   
2.600.000  60,47 

Pasifik Barat 
    
1.900.000.000  

    
1.800.000  

    
1.800.000  

              
95  

   
1.400.000  

    
77,78  

   
1.100.000  61,11 

Global 
    
7.800.000.000  

  
10.000.000  

    
9.900.000  

            
127  

   
7.100.000  

    
71,00  

   
5.800.000  58,59 

Sumber: Global TB Report 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian pengobatan 

TB secara global, yang semula dapat ditemukan sebanyak 7,1 juta pada tahun 2019 

dengan angka notifikasi 71%, menjadi hanya 5,8 juta pada tahun 2020 dengan angka 

notifikasi 58,59%. 

  

e. Analisa Penyebab Kegagalan 

Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan karena adanya pandemi covid 19 

mempengaruhi pelaksanaan program TBC.  Berkurangnya sumber daya program 

TBC karena dialihkan dalam penanggulangan pandemi covid 19. Penggunaan alat 

tes cepat molekuler (TCM) untuk diagnosa TBC dan TBC resisten obat, juga 

dipergunakan untuk diagnosa covid 19. Belum semua kasus TBC baru berhasil 

ditemukan dan dijangkau, investigasi kontak belum maksimal yang dikarenakan 
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adanya kekhawatiran kader untuk aktif melakukan tracking dan tracing kasus TBC ke 

masyarakat. 

 

f. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1. Peningkatan notifikasi kasus dengan pelaksanaan Mopping Up/ penyisiran kasus 

ke rumah sakit-rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. 

2. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan dengan melakukan link dengan 

SIMRS dan penyedia layanan mandiri (swasta) 

3. Penerapan Mandatory Notification yang lebih tegas 

4. Link dengan Sistem informasi BPJS untuk peningkatan Case Finding dan 

kualitas Pengobatan 

5. Intensified TB Case Findings dari Faskes dan Komunitas 

6. Menegaskan lagi kewajiban melakukan pemeriksaan konfirmasi bakteriologis 

untuk semua terduga TBC. 

7. Regulasi yang lebih ketat mengenai pemberian pengobatan dan pengawasan. 

8. Pelaksanaan investigasi kontak berdasarkan panduan yang telah didiseminasi ke 

seluruh provinsi.  

9. Pelaksanaan penemuan kasus TBC pada populasi risiko tinggi seperti pada 

pasien diabetes di puskesmas dan faskes rujukan sesuai panduan yang telah 

didiseminasi ke seluruh provinsi.  

10. Adanya sistem informasi TBC yang baru (TBC information system/ SITB) telah 

menyambungkan jejaring sistem rujukan internal dan eksternal yang sudah 

mengintegrasikan puskesmas, rumah sakit dan laboratorium rujukan.  

11. Pengiriman umpan balik hasil entri SITT dan hasil penyisiran kasus ke rumah 

sakit yang ada di provinsi dan kabupaten/ kota. 

12. Pelaksanaan dan monitoring SPM dan Stranas TBC 

13. Pendekatan Multi-sectoral Accountability Framework (MAF) dengan disusunnya 

Perpres TBC 

g. Kendala/ Masalah yang Dihadapi 

Jika kita melihat capaian penemuan dan pengobatan kasus TBC (treatment 

coverage) dengan target pada tahun 2021 sebesar 85% hanya tercapai 46,60%, 

maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target.  

Adapun tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan karena adanya pandemi 

covid 19 mempengaruhi pelaksanaan program TBC terutama dalam hal sebagai 

berikut: 
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▪ Pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) belum terlaksana dengan maksimal 

karena adanya pembatasan mobilisasi masyarakat dan ketakutan warga untuk 

mendatangi fasilitas kesehatan 

▪ Terganggunya keberlangsungan pengobatan karena pasien tidak datang 

mengambil obat 

▪ Terganggunya monitoring pengobatan pasien karena pasien tidak 

mengumpulkan dahak dan ada kendala pengiriman spesimen. 

▪ Beberapa laboratorium berhenti melakukan pemeriksaan terduga TBC 

▪ Pengawasan minum obat terganggu 

▪ Enabler tidak bisa diberikan secara rutin 

▪ Beberapa fasyankes berhenti memberikan layanan TBCRO karena ruangannya 

dialihkan untuk perawatan Covid-19. 

h. Pemecahan Masalah 

Untuk mencapai target, Program TBC melaksanakan kegiatan yang berdasarkan 6 

strategi yaitu: 

1) Penguatan Kepemimpinan Program TBC di Kabupaten/Kota 

- Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial 

- Regulasi dan peningkatan pembiayaan 

- Koordinasi dan sinergi program 

2) Peningkatan Akses Layanan “TOSS-TBC” yang Bermutu  

- Peningkatan jejaring layanan TBC melalui PPM (public-private mix) 

- Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat 

- Peningkatan kolaborasi layanan melalui TBC-HIV, TBC-DM, MTBS, PAL, dan 

lain sebagainya 

- Inovasi diagnosis TBC sesuai dengan alat / saran diagnostik yang baru 

- Kepatuhan dan Kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding 

- Bekerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan 

Semesta (health universal coverage). 

 

3) Pengendalian Faktor Risiko 

- Promosi lingkungan dan hidup sehat. 

- Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC. 

- Pengobatan pencegahan dan imunisasi TBC. 

- Memaksimalkan penemuan TBC secara dini, mempertahankan cakupan dan 

keberhasilan pengobatan yang tinggi. 

4) Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TBC 
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- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TBC di pusat  

- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TBC di daerah 

5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC 

- Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. 

- Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan 

pengobatan TBC. 

- Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TBC di upaya kesehatan berbasis 

keluarga dan masyarakat. 

6) Penguatan Sistem kesehatan 

- Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten. 

- Mengelola logistik secara efektif. 

- Meningkatkan pembiayaan, advokasi dan regulasi. 

- Memperkuat Sistem Informasi Strategis, surveilans proaktif termasuk 

kewajiban melaporkan (mandatory notification). 

- Jaringan dalam penelitian dan pengembangan inovasi program. 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya refocussing anggaran pusat 

untuk penanganan Covid-19 dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan secara 

langsung tatap muka karena adanya pembatasan mobilisasi, baik di pusat maupun di 

daerah-daerah.  Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya kegiatan pusat dalam 

pemantauan dan evaluasi program di provinsi dan kabupaten/ kota. Satu kegiatan 

yang diselenggarakan pada bulan Desember dengan pertemuan tatap muka tidak 

dihadisi dengan maksimal. Capaian program dan realisasi anggaran kegiatan 

bersumber dana APBN dan Global Fund menjadi kurang optimal dikarenakan 

sebagian besar petugas kesehatan difokuskan untuk penanganan Covid-19.  

Formula Efisiensi 

 

Keterangan:  

E : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi : Capaian Keluaran i 
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E = 0,12% 

j. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program antara lain: 

1. Pendekatan Multi-Sectoral Accountability Framework (MAF) dengan 

disusunnya Perpres dan sudah dilaunching pada 19 Agustus 2021 bersamaan 

dengan peringatan HUT RI ke 76, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo 

telah menandatangani Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Maka, dalam rangka Peluncuran Awal 

Perpres 67 Tahun 2021, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas 

bersama-sama berkomitmen untuk melakukan percepatan eliminasi TBC sesuai 

dengan arahan presiden RI yang juga tertuang dalam naskah Perpres No 67 

Tahun 2021. 

Pada Kamis (19/8), Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin 

mengatakan komitmen Indonesia dalam mencapai eliminasi TBC tahun 2030 yaitu 

menurunkan insiden TBC menjadi 65/100.000 penduduk agar tetap berjalan 

sesuai dengan trek yang seharusnya. “Kementerian Kesehatan akan terus 

mengupayakan untuk mencapai target yang sudah dicanangkan di dalam naskah 

Perpres,” katanya dalam Peluncuran Perpres secara virtual. Perpres yang terdiri 

dari 33 pasal mengamanatkan bahwa penanggulangan TBC harus didukung 

seluruh jajaran lintas sektor bersama seluruh lapisan masyarakat guna 

mewujudkan Eliminasi TBC 2030. 

Terkait upaya yang dilakukan Kemenkes, Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menekankan 

penanggulangan TBC harus dilakukan dengan bersama-sama dari lintas sektor. 

“Strategi penanggulangan TBC melalui pendekatan sektor kesehatan saja ternyata 

tidaklah cukup, jajaran multisektor harus terlibat dengan berbagai intervensi 

pengendalian faktor risiko, baik dalam peningkatan derajat kesehatan 

perseorangan hingga kepada pengendalian infeksi TBC di ruang publik,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso 

Monoarfa mengatakan perencanaan dan penganggaran pada Major Project  

Reformasi Sistem Kesehatan pada delapan area kunci reformasi sistem kesehatan 

yang saling terkait untuk memastikan target pengendalian  TBC dapat tercapai, 
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yaitu 1) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, 2) penguatan Puskesmas, 

3) peningkatan Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, 

perbatasan dan kepulauan terluar, 4) kemandirian farmasi dan alat kesehatan, 

ketahanan kesehatan, 5) pengendalian penyakit dan imunisasi, 6) pembiayaan 

kesehatan, serta 7) teknologi informasi dan 8) pemberdayaan masyarakat. 

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya 

Murni menyampaikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan TBC juga 

harus diperkuat agar Indonesia dapat mencapai target Eliminasi TBC 2030. “Salah 

satunya ialah juga melalui Reformasi Kesehatan yang menekankan pentingnya 

kesinambungan pelaksanaan di level daerah,” ucapnya.  

Dukungan komunitas dan masyarakat merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dalam upaya pemerintah melakukan percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Ir. 

Arifin Panigoro sebagai Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia 

sebagai perwakilan dari organisasi masyarakat menyampaikan dukungan 

masyarakat sipil dan komunitas penting. “Masyarakat memiliki intervensi dan 

interaksi langsung di level akar rumput terlebih dalam dukungannya untuk 

merangkul kelompok marjinal terdampak TBC.” Tutur Arifin. 

Dukungan secara politik juga disampaikan oleh Komisi DPR IX, drg. Putih Sari. Ia 

mengatakan salah satu komitmen DPR RI dalam percepatan eliminasi TBC ialah 

menaikkan anggaran untuk kesehatan salah satunya TBC. “Kedepannya kami 

juga akan melakukan kolaborasi lintas komisi dan lintas partai untuk meningkatkan 

komitmen bersama dalam penanggulangan TBC.” ujarnya. 

Momen peluncuran awal Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 ini diharapkan 

dapat menjadi sebuah momen bersama baik seluruh masyarakat, pemangku 

kepentingan, sektor swasta, hingga tenaga pendidik untuk terus meningkatkan 

komitmennya dalam penanggulangan TBC. 
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2. TB Summit 2021 

Dalam rangka meningkatkan komitmen lintas sektor upaya pencapaian Eliminasi 

Tuberkulosis seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 

2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, telah dilaksanakan kegiatan TB Summit 
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pada tanggal 20-23 Oktober 2021 secara hybrid (luring dan daring) di The Stones 

Hotel, Legian Bali serta menggunakan aplikasi zoom meeting.  Dimana acara ini 

merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia. Kegiatan ini turut mengundang perwakilan lembaga dari tingkat nasional 

dan multinasional. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen 

semua pihak untuk berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC serta 

mendorong semua mitra TBC dan kelompok masyarakat untuk senantiasa 

melakukan upaya baru yang inovatif dalam pencegahan dan pengendalian TBC.  

Rangkaian kegiatan TB Summit 2021 dibuka secara resmi oleh dr. Dante Saksono 

Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D selaku Wakil Menteri Kesehatan dan dihadiri oleh 

beberapa pejabat tinggi negara seperti Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para 

pejabat tinggi dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemendagri, 

BAPPENAS, KemenkumHAM, Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemensos, 

Kemenaker, KemenPUPR, Kemenkominfo, KemendesPDTT, KemenBUMN, 

Sekretariat Kabinet, BRIN, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, organisasi profesi, dunia usaha dan para mitra TBC. 

Dalam acara TB Summit 2021 ini disampaikan komitmen bersama lintas sektor, 

paparan pengalaman praktik baik kegiatan Eliminasi TBC oleh Dinas Kesehatan Kota 

Padang, MPKU Muhammadiyah, Zero TB Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota 

Tangerang, dan RSUP Persahabatan, serta diskusi rencana tindak lanjut lintas 

sektor dan 34 provinsi dalam strategi penanggulangan TBC di Indonesia mengacu 

pada Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021. 

Selain itu, pada hari yang sama, Bapak Wamenkes memberikan apresiasi kepada 3 

kader kesehatan dengan inovasi dalam kegiatan investigasi kontak dan 3 Dinas 

Kesehatan Kab/Kota berdasarkan penilaian capaian Program TBC tahun 2020-2021. 

Apresiasi tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Tegal, Dinas Kesehatan 

Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Sedangkan untuk kader 

kesehatan diberikan kepada Fitri Novi Dewi dari Puskesmas Tanah Tinggi, Kota 

Tangerang, Banten; Insiyah Desiani dari Puskesmas Kec Sananwetan, Kota Blitar, 

Jawa Timur, dan Voni Sintisanaunu Baitanu dari Puskesmas Batang Gansal, Kab. 

Indragirihulu, Riau. 

Dalam sesi akhir diskusi dalam acara TB Summit 2021 ini terdapat beberapa hal 

yang akan ditindaklanjuti oleh lintas sektor, yakni: 
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a. Dalam hal peningkatan peran komunitas, pemangku kepentingan, dan multi 

sektor lainnya mencermati: 

1) Perlunya membuka diri untuk kerja sama dalam berbagai upaya dengan 

berbagai pihak dan pemangku kepentingan, 

2) Pembentukan wadah kemitraan percepatan penanggulangan TBC yang 

beranggotakan berbagai organisasi/lembaga para pemangku kepentingan 

dan kelompok/komunitas masyarakat sebagai jembatan dengan tim 

percepatan penanggulangan TBC. 

b. Dalam upaya pemberian layanan perlu membangun Public Private Community 

Partnership (PPCP), kerja sama antara layanan kesehatan publik yang 

disediakan pemerintah, layanan kesehatan swasta dan didukung oleh 

komunitas. 

c. Dalam hal riset dan inovasi diperlukan penciptaan infrastruktur dan iklim yang 

menguntungkan bagi riset dan inovasi untuk mendukung upaya 

penanggulangan tuberkulosis diantaranya: 

1) Alat diagnostik yang murah, cepat dan akurat; 

2) Regimen obat yang lebih efektif, lebih terjangkau, efek samping yang 

rendah serta memungkinkan durasi pengobatan yang lebih pendek; 

3) Vaksin untuk mencegah infeksi (preventif) atau mencegah perkembangan 

penyakit (terapeutik). 

d. Peningkatan anggaran untuk penanggulangan TBC yang berkorelasi dengan 

performa. 

 

Sedangkan Rencana Tindak Lanjut yang dihasilkan antara lain sebagai berikut: 

1. Mendorong penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan 

Kabupaten/Peraturan Walikota tentang Penanggulangan TBC. 

2. Pembentukan tim percepatan eliminasi TBC di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

3. Memasukkan TBC kedalam indikator RPJMD. 

4. Advokasi anggaran disetiap tingkatan serta penggalangan sumberdaya lokal 

(CSR, filantropi) untuk antisipasi terhentinya dana bantuan hibah luar negeri. 

5. Advokasi pemenuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan. 

6. Optimalisasi peran organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan untuk 

mengatasi kesenjangan tenaga kesehatan. 

7. Pelaksanaan skrining dan penyisiran kasus untuk meningkatkan penemuan 

dan pelaporan kasus TBC. 
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8. Advokasin kepada DPR dan DPRD untuk dukungan politik terhadap 

pengendalian TBC. 

9. Evaluasi pencapaian SPM TBC oleh daerah (pemberian apresiai dan sanksi). 

10. Dukungan pendanaan terhadap CSO dan organisasi pasien TBC. 

11. Penggunaan digital tool untuk meningkatkan temuan, laporan dan kepatuhan 

pengobatan  pasien TBC. 

12. Penyediaan dan pendistribusian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 

pelibatan toga  dan toma untuk meningkatkan pengetahuan serta mengurangi 

stigma TBC. 

13. Penguatan jejaring antar fasilitas layanan kesehatan serta organisasi profesi 

untuk meningkatkan temuan dan layanan kasus TBC. 

14. Meningkatkan upaya pencegahan TBC dengan  

• Peningkatan cakupan imunisasi BCG; 

• Peningkatan cakupan terapi pencegahan TBC; 

• Membudayakan penggunaan masker bagi maasyarakat yang batuk; 

• Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat; 

15. Mendorong adanya penelitian terkait vaksin TBC yang lebih efektif, obat 

dengan jangka waktu lebih pendek, dan 

16. Penguatan pengelolaan logistik TBC di setiap tingkatan. 
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3. UN High Level Meeting 

Pada Selasa (26/10), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi ketua 

bersama (Co-Chair) dalam kegiatan pertemuan tingkat tinggi untuk respon 

tuberkulosis di wilayah Asia Tenggara atau High-Level Meeting for Renewed TB 

Response in The WHO South-East Asia Region. Kementerian Kesehatan dan 

Kesejahteraan Keluarga India, Kementerian Kesehatan dan Populasi Nepal, dan 
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WHO Kantor Regional Asia Tenggara turut membersamai Indonesia sebagai ketua 

dalam kegiatan ini. 

Dalam kegiatan dengan tajuk “Urgent Need to Accelerate Progress Towards Ending 

TB 2030 in WHO SEARO: Need for a renewed response” ini meninjau kemajuan 

sejak Deklarasi Delhi dan komitmen lainnya, memeriksa dan memperdebatkan 

elemen-elemen baru dan aspek-aspek pengembangan dari upaya penanggulangan 

TBC, menghasilkan konsensus tentang prioritas utama termasuk 

mengarusutamakan perlindungan sosial di dunia pasca-COVID19 untuk 

mengembalikan upaya akhiri TBC ke jalur semula seperti sebelum pandemi. 

Turut menghadiri kegiatan ini Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus; Direktur WHO Wilayah Asia Tenggara (WHO SEARO), Dr Poonam 

Khetrapal Singh; Direktur Program TBC WHO, Dr. Tereza Kasaeva; perwakilan 

WHO SEARO, Dr Mukta Sharma dan Dr Suman Rijal;; Menteri Kesehatan dan 

jajarannya dari India, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Timor-Leste, Sri 

Lanka, Thailand, Maldives; Dr Mario Raviglione (STAG-TB), Asia Pasific TB 

Caucus, Hon. Warren Entsch, MP; perwakilan lintas sektor yakni, Global Fund, Stop 

TB Partnership, Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika 

Serikat, World Bank, JICA, ADB; dan perwakilan masyarakat/komunitas oleh Paran 

Sarimita Winarni, Anggota WHO Civil Society Task Force. 

 

 



41 
 

 

 

 

 

“Dalam menanggulangi TBC diperlukan komitmen tidak hanya dari level atas namun 

juga meningkatkan peran dan investasi di tingkat daerah. Kita lakukan transformasi 
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sistem kesehatan dengan berfokus pada pencegahan dan penanggulangan TBC,” 

ungkap Maxi Rein Rondonuwu dalam paparannya. Selain itu, dr. Siti Nadia Tarmizi, 

M. Epid juga berperan sebagai moderator dalam diskusi dengan tajuk ‘Within health 

systems: TB as driver of UHC agenda’. 

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen para menteri di wilayah Asia 

Tenggara untuk memperbarui dan memperkuat upaya penanggulangan TBC menuju 

akhiri TBC tahun 2030. Dalam kegiatan ini didapatkan rencana tindak lanjut tiap-tiap 

negara untuk mengakhiri TBC pada 2030, antara lain yakni memastikan investasi 

yang lebih besar, upaya multisektor, pengobatan untuk seluruh kasus aktif, 

meningkatkan pelayanan TBC dasar, investigasi kontak pada populasi berisiko tinggi, 

perlindungan sosial dan dukungan nutrisi serta pemberian terapi pencegahan TBC. 

 

 

2. Proporsi Kasus Kusta Baru tanpa Cacat 

a. Penjelasan Indikator 

Keterlambatan dalam penemuan dan penanganan pasien kusta dapat mengakibatkan 

kecacatan permanen pada mata, tangan atau kaki. Kecacatan akan memicu 

munculnya stigma dan diskriminasi orang yang mengalami kusta dan berpengaruh 

pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 

Salah satu strategi nasional dalam program pengendalian penyakit kusta adalah 

menemukan kasus kusta baru sedini mungkin tanpa cacat, mengobati sampai 

sembuh dan melakukan monitoring melalui Semi Aktif Survey (SAS) pasca 

pengobatan guna menghindari terjadinya cacat selama ataupun pasca pengobatan. 
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Pengobatan diberikan sesuai obat yang terstandar secara global dengan prinsip 

Multidrug therapy (MDT).  

Program Pengendalian Penyakit Kusta menggunakan indikator proporsi kasus baru 

tanpa cacat sebagai monitoring dan evaluasi keberhasilan program tersebut, yang 

dapat menggambarkan perbaikan dalam kegiatan penemuan kasus secara lebih dini, 

sehingga dapat menekan angka keterlambatan penemuan kasus dan angka cacat 

serendah mungkin.  

 

b. Definisi Operasional  

Proporsi kasus baru kusta tanpa cacat adalah jumlah kasus baru kusta tanpa cacat 

(cacat tingkat 0) di antara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam 

periode waktu 1 (satu) tahun.  

 

c. Rumus Cara Perhitungan  

Menghitung proporsi kasus baru kusta tanpa cacat adalah sebagai berikut:  

 

 

P

e

m

b

i

l

ang (nominator) bagi indikator tersebut adalah jumlah kasus baru kusta tanpa cacat 

(cacat tingkat 0) yang ditemukan di suatu wilayah, sedangkan penyebut 

(denominator) adalah jumlah kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam 

periode waktu 1 (satu) tahun.   

d. Capaian indikator  

Dalam Global Leprosy Strategy 2021-2030 yang diterbitkan oleh WHO, tercantum 

target global yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia, yaitu 120 negara 

dengan nol kasus impor kusta; 70% penurunan kasus baru yang ditemukan tiap 

tahunnya, 90% penurunan angka cacat tingkat 2, dan 90% penurunan kasus baru 

kusta anak.  

Penetapan target penurunan angka cacat tingkat 2 selaras dengan target Program 

Nasional P2 Kusta di Indonesia yaitu peningkatan proporsi penemuan kasus baru 

Proporsi cakupan 

penemuan kasus baru 

kusta tanpa cacat = 

Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang 

ditemukan (cacat tingkat 0) 

X 100%  

Jumlah kasus baru yang ditemukan dalam 

periode 1 tahun 



44 
 

kusta tanpa cacat tiap tahunnya. Kedua indikator tersebut merefleksikan perlunya 

deteksi kasus baru secara dini. Penemuan kasus secara dini mencegah 

keterlambatan penemuan kasus yang mengarah pada terjadinya kecacatan akibat 

kusta.  

Data global tahun 2020 yang dilaporkan WHO dalam Weekly Epidemiological Record 

tahun 2021 menyatakan bahwa pada tahun 2020 penemuan kasus baru mencapai 

129.192 kasus baru dengan CDR mencapai 163,97 per 1.000.000 penduduk. Tiga 

negara Brazil, India dan Indonesia melaporkan >10.000 kasus baru. Dari total kasus 

baru tersebut, sebanyak 7.198 kasus ditemukan dengan cacat tingkat 2. Penurunan 

kasus cacat tingkat 2 cukup signifikan terlihat di wilayah SEAR hingga 44,29% dari 

4.817 di tahun 2019 menjadi 2.713 di tahun 2020.  Namun demikian masih ditemukan 

308 kasus anak dengan cacat tingkat 2 terdeteksi secara global dimana 68 kasus 

(22,08%) ditemukan di SEAR, termasuk Indonesia.  

Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat ditetapkan sebagai indikator nasional pada 

periode pertama yaitu 2015-2019, kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya 

yaitu 2020-2024. Evaluasi di akhir periode pertama, diketahui target tidak tercapai 

selama 5 tahun dalam periode tersebut, sehingga menjadi pertimbangan penetapan 

target pada periode selanjutnya. Pada periode 2020-2024, target indikator tersebut 

adalah 87%, 88%, 89%, 90%, dan >90% secara berturut-turut.  

Meskipun indikator tersebut cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017, 

namun pencapaian target tersebut dari tahun 2018-2020 melandai dan tidak 

mengalami perubahan yang bermakna secara signifikan. Grafik pencapaian indikator 

proporsi kasus kusta baru tanpa cacat dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:  

Target indikator proporsi kasus baru kusta tanpa cacat tahun 2021 sebesar 88%. 

Data Program P2 Kusta hingga tanggal 13 Januari 2022 menyatakan pencapaian 

indikator ini adalah sebesar 94,85%. Data tersebut akan mengalami perubahan 

setelah dilakukan finalisasi dan validasi data untuk tribulan IV.  
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Grafik 3 

Target dan Capaian Indikator Proporsi Cakupan Penemuan Kasus Baru Tanpa Cacat 

Tahun 2014-2024 

 

Substansi PTML 2022 

*Data per Januari 2021, belum dilakukan finalisasi data 

 

Indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat merupakan indikator proksi dari 

indikator RAP Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta. Proporsi kasus baru kusta 

tanpa cacat yang tinggi mengindikasikan kegiatan penemuan kasus guna mendeteksi 

kasus secara dini kurang berjalan baik. Dengan ditemukan secara dini, kasus dapat 

segera mendapatkan penanganan secara tepat, sehingga mata rantai penularan 

dapat diputus. Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di tingkat 

provinsi maupun kabupaten. Secara tepat, sehingga mata rantai penularan dapat 
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diputus. Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di tingkat provinsi 

maupun kabupaten.  

 

e. Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator 

1) Sebagian besar anggaran program P2 Kusta dialihkan menjadi dana 

dekonsentrasi bagi 34 provinsi. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah 

advokasi dan sosialisasi bagi LP/LS serta orientasi dokter dan petugas pengelola 

program P2 Kusta tingkat Puskesmas; pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus 

kusta dan frambusia di kabupaten/kota endemis; survei desa dan pertemuan 

monitoring evaluasi dan validasi kohort tingkat provinsi. 

2) Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia (Intensified Case Finding/ 

ICF) (Pelaksanaan dan pendampingan) 

  Kegiatan tersebut terdiri dari pelaksanaan kegiatan oleh kabupaten/kota endemis 

kusta pada daerah Papua dan NonPapua menggunakan dana dekonsentrasi dan 

pendampingan pelaksanaan oleh tim pusat menggunakan dana APBN. 

Pelaksanaan penemuan kasus difokuskan pada daerah lokus kusta beban tinggi 

dengan tujuan untuk meningkatkan penemuan kasus kusta secara dini. 

   Pada kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan penemuan dan pemeriksaan kasus, 

namun juga dilakukan edukasi terhadap masyarakat tentang penyakit kusta, 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kusta dan 

partisipasi mereka dalam penemuan kasus, serta menurunkan stigma dan 

diskriminasi; 

3) Orientasi Dokter Rujukan Program P2P Kusta di Kabupaten/ Kota dan Provinsi 

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Provinsi yaitu DKI Jakarta (Daring), Provinsi 

Gorontalo, Maluku dan Papua;  

4) Orientasi Petugas Puskesmas Program P2 Kusta.  

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat; 

5) Monitoring MDT Program P2P Kusta; 

6) Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta dan 

Frambusia bersama mitra pemerintah yang membawahi bidang kesehatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 kabupaten/kota terpilih, yaitu Kota Makassar 

(Sulawesi Selatan), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Bekasi (Jawa 

Barat) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur). Adapun tujuan dari kegiatan ini 

adalah melakukan advokasi dan sosialisasi program kusta kepada pimpinan 

setempat serta Lintas Program dan Lintas Sektor untuk mendapatkan dukungan 

kebijakan dan kemitraan daerah; 
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7) Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort 

Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan melakukan monitoring dan 

evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan 

validasi dan finalisasi data tahun 2021; 

8) Melakukan perluasan daerah dan sasaran pengobatan pencegahan kusta 

(kemoprofilaksis) ke beberapa kabupaten/kota endemis tinggi kusta;  

9) Melanjutkan pengembangan sistem informasi online kusta dan frambusia bagi 

kemudahan pencatatan dan pelaporan program di fasyankes;  

10) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Petugas Pemegang Program Kusta dan 

Frambusia; 

11) Meningkatkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi.  

 

 

 

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pada awal tahun 2021, Substansi Penyakit Tropis Menular Langsung telah 

menganggarkan kegiatan penemuan kasus kusta secara aktif berikut kegiatan 

advokasi dan sosialisasi ke LS/LP serta orientasi singkat petugas kesehatan dan 

kader, serta kampanye penurunan stigma, melalui dana dekonsentrasi yang 

dilaksanakan pada kabupaten/kota endemis kusta di seluruh provinsi di wilayah 

Indonesia. Kegiatan tersebut telah berjalan berkelanjutan dalam beberapa tahun 

terakhir dengan harapan dapat mendeteksi kasus secara dini, sehingga kecatatan 

dapat dihindari dan mata rantai penularan dapat diputus.   

Pandemi COVID -19 menyebabkan adanya refocusing anggaran Program P2 Kusta 

sebesar 49,08% yang terdiri dari 43,79% anggaran pusat dan 49,71% anggaran 

dekonsentrasi seluruh provinsi serta anggaran APBD lainnya. Hal tersebut 

menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan baik di pusat, provinsi 

maupun kabupaten/kota.  

Beberapa daerah memfokuskan sumber daya termasuk SDM kepada 

penanggulangan dan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 sehingga hampir seluruh 

pengelola program kusta di daerah memiliki tambahan tanggung jawab sebagai tim 

surveilans dan vaksinator COVID-19. 

Adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan diberlakukannya pembatasan 

kegiatan yang berpotensi meningkatkan penularan pada masyarakat. Pelaksanaan 

program P2 kusta di lapangan tetap berjalan dengan segala keterbatasan. Kegiatan 
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penemuan aktif ditunda pelaksanaannya ataupun dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan, namun hasilnya kurang maksimal. Akibatnya 

banyak penderita yang terlambat ditemukan dan terlanjur mengalami kecacatan.   

Setelah eliminasi kusta tingkat nasional dicapai pada tahun 2000, banyak wilayah 

memiliki persepsi bahwa kusta tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. 

Tantangan utama berasal dari daerah endemis rendah dan daerah yang sudah 

mencapai eliminasi. Beberapa dari daerah tersebut tidak lagi menganggap kusta 

sebagai program yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Akibatnya pelaksanaan 

promosi kusta dan surveilans kasus menjadi kurang optimal. Banyak kasus cacat 

yang ditemukan akibat adanya keterlambatan penemuan kasus. Selain itu, faktor lain 

yang menyebabkan keterlambatan penemuan kasus adalah adanya stigma dan 

diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) yang 

menghambat pasien mendapat pengobatan sedini mungkin, sehingga kecacatan 

tidak dapat dihindari.    

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi 

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi program kusta adalah 

sebagai berikut:  

1. Adanya Pandemi Covid-19 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan kurang 

maksimalnya implementasi program, di antaranya:  

a. Deteksi dini kasus di masyarakat kurang optimal akibat adanya pembatasan 

kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, sehingga pelaksanaan beberapa 

kegiatan terpaksa ditunda maupun dibatalkan. Beberapa kegiatan harus 

dilaksanakan secara door to door untuk menghindari kerumunan.  

b. Refocusing anggaran Program P2 Kusta untuk penanggulangan Covid-19 

baik di tingkat pusat maupun daerah, mengakibatkan sebagian besar 

kegiatan tidak terlaksana.   

c. Hampir sebagian besar SDM kesehatan difokuskan pada penanggulangan 

Covid-19, sehingga program berjalan kurang maksimal. 

2. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan Lintas Program & Sektor 

a. Di banyak kabupaten/kota kantong sekalipun, kusta tidak dipandang sebagai 

prioritas masalah kesehatan masyarakat. Hal ini berakibat dukungan lintas 

program dan sektor dalam program p2 kusta kurang maksimal 
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b. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek 

dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan 

terstandar 

c. Belum maksimalnya keterlibatan OYPMK dalam program P2 Kusta. 

3. Surveilans  

a. Surveilans kusta berjalan kurang maksimal terutama di daerah endemis 

rendah karena kusta tidak lagi menjadi prioritas masalah kesehatan di wilayah 

tersebut.   

b. Kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman pelaporan masih perlu 

ditingkatkan.  

c. Pencatatan dan pelaporan masih dilakukan menggunakan aplikasi manual 

sehingga data tidak bersifat real-time.  

4. Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas 

a. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program 

pencegahan dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal.  

b. Pada daerah endemis rendah, pemahaman dan ketrampilan petugas 

kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan kasus kusta masih perlu 

ditingkatkan lagi, karena penyakit tersebut dianggap sudah tidak ada lagi di 

wilayah tersebut. 

c. Keterbatasan peningkatan kapasitas petugas, tidak sebanding dengan mutase 

petugas pengelola P2 Kusta 

5. Stigma terhadap Penyakit Kusta 

a. Stigma petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien kusta.   

b. Self stigma pada pasien kusta menghambat pencarian pengobatan sedini 

mungkin. 

c. Stigma masyarakat terhadap pasien kusta dan keluarganya akibat kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kusta  

6. Akses Geografis  

Daerah kantung kusta biasanya berada pada lokasi yang sulit dijangkau 

menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju 

pelayanan kesehatan 

h. Pemecahan Masalah 

Beberapa upaya pemecahan masalah program P2 kusta adalah sebagai berikut:  
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a) Penerbitan Surat Edaran Dirjen P2P tentang Pelaksanaan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Kusta Frambusia Dalam Era New Normal Pandemi 

COVID-19. 

b) Memaksimalkan penggunaan perangkat digital untuk melakukan koordinasi, 

monitoring dan evaluasi program.  

c) Pelaksanaan kegiatan penemuan aktif dengan tetap mematuhi protocol 

kesehatan: menghindari kerumunan orang dan memperhatikan physical 

distancing.    

d) Fasyankes mengembangkan mekanisme kunjungan pasien berdasarkan 

perjanjian 

e) Layanan di fasyankes tetap harus beroperasi: pemberian obat MDT kusta dapat 

dilakukan untuk 2-3 bulan apabila stok mencukupi 

f) Peningkatan kegiatan advokasi dan sosialisasi program terhadap LP/LS terkait 

serta penguatan jejaring kemitraan dengan organisasi profesi.  

g) Peningkatan kapasitas dokter rujukan kusta melalui daring. 

h) Peningkatan kapasitas dokter di Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat 1, 

petugas pengelola program P2 Kusta Puskesmas dan Pendamping Petugas 

melalui orientasi P2 Kusta dengan mematuhi protokol Kesehatan. 

i) Pelibatan OYPMK dalam program P2 Kusta mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi program  

j) Penguatan surveilans kusta baik di daerah endemis tinggi maupun rendah. 

k) Perluasan cakupan surveilans aktif di lapangan serta perluasan sasaran 

pengobatan pencegahan kusta (kemoprofilaksis).  

l) Pengembangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Kusta dan Frambusia.  

m) Pelaksanaan on the job training dan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang 

kepada pengelola program.  

n) Peningkatan promosi serta penyebaran media KIE dalam rangka kampanye 

penghapusan stigma kusta.  

o) Penguatan integrasi antar program, misalnya kusta-frambusia, kusta-filariasis, 

kusta-ispa, dan lain-lain.   

 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya refocussing anggaran pusat 

untuk penanganan COVID-19 sebesar 49,08% bagi Program P2 Kusta. Hal tersebut 

mengakibatkan terbatasnya kegiatan dalam pemantauan dan evaluasi program di 

provinsi dan kabupaten/kota. Dana dekonsentrasi untuk Program P2 Kusta juga 

mengalami refocusing, sehingga beberapa kegiatan yang diperuntukkan bagi daerah 
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endemis tinggi kusta terpaksa ditunda ataupun dibatalkan. Capaian program dan 

realisasi anggaran kegiatan bersumber dana dekonsentasi menjadi kurang optimal 

dikarenakan sebagian besar petugas kesehatan difokuskan untuk penanganan 

COVID-19.  

Formula Efisiensi 

 

Keterangan:  

E : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi : Capaian Keluaran i 

 

Efisiensi indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat pada tahun 2021 adalah 

PAKi  : Rp 3.808.553.000 

RAKi : Rp 3.730.138.200 

CKi : 107.78 % 

   (3.808.553.000 X 107.78) – 3.730.138.200 

E = -----------------------------------------------------------------  X 100% 

    (3.808.553.000 X 107.78) 

= 99 % 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator proporsi 

kasus kusta baru tanpa cacat tercapai 107.78% dengan anggaran Rp 3.730.138.200, 

memiliki nilai efisiensi 99 %. 

 

3. Persentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV 

a. Penjelasan Indikator 

Peningkatan jumlah ODHIV (orang dengan HIV) baru ditemukan yang memulai 

pengobatan ARV (ODHIV baru on ART) diharapkan dapat mendukung terjadinya 

pemutusan mata rantai penularan HIV kepada orang lain sehingga target 95-95-95 

dapat terpenuhi. 

 

b. Definisi Operasional 
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Persentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan Perawatan, 

Dukungan dan Pengobatan (PDP) yang memulai terapi Anti Retro Viral (ARV) dalam 

kurun waktu 1 tahun  

 

c. Rumus Cara Perhitungan 

Jumlah ODHIV  mendapat pengobatan ART dalam kurun waktu tertentu  

-------------------------------------------------------------------------------------------------x  100  %  

Jumlah ODHIV baru ditemukan dalam kurun waktu yang sama  

 

d. Capaian Indikator 

Capaian indikator presentase ODHA baru ditemukan yang memulai ART tahun 2021 

sebesar 82% dari target 80%.  Data didapatkan melalui sistem informasi HIV AIDS 

dan IMS yang diinput oleh layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) 

HIV AIDS di seluruh Indonesia. Tahun 2021 sebanyak 36.902 ODHIV baru ditemukan 

dimana ODHIV baru yang ditemukan mendapatkan pengobatan ARV tahun 2021 

sebanyak 30.160 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 41.987 ODHIV baru 

ditemukan dimana ODHIV baru yang ditemukan mendapatkan pengobatan ARV 

tahun 2020 sebanyak 32.925. Penerapan kebijakan test and treat tanpa memandang 

nilai CD4, diharapkan dapat meningkatkan hasil capaian pengobatan sehingga dapat 

menurunkan tingkat penularan HIV.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4 

Target dan Capaian Persentase ODHA Baru Ditemukan yang Memulai Pengobatan ARV  

Tahun 2020 – 2021 
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Sumber data: SIHA per 8 Januari 2022 

Pemerintah Bersama masyarakat mendukung upaya pencapaian eliminasi HIV AIDS 

dan PIMS yang telah disepakati di tingkat global bahwa pada tahun 2030 kita dapat 

mencapai 95-95-95 untuk pengobatan, dimana 95% ODHA mengetahui status, 95% 

dari ODHA yang mengetahui status mendapatkan pengobatan dan 95% dari ODHA 

yang diobati virusnya tersupresi melalui kebijakan Test and Treat. 

Pendekatan Test and Treat didasarkan pada konsep, pertama diagnosis dini dan 

pengobatan segera akan mengurangi angka kesakitan ODHA, baik akibat HV 

ataupun penyebab lain. Kedua, pengurangan jumlah virus HIV (viral load) akan 

mengurangi penularan HIV secara amat bermakna. Test and Treat mempunyai tujuan 

memperbaiki kesehatan ODHA yang belum tahu status HIVnya. Pengobatan dini, 

dengan kata lain memperpanjang harapan hidup dan menekan angka kematian 

karena hasil pengobatan yang lebih baik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut strategi Test and Treat perlu didukung beberapa 

komponen penting, yaitu: (1) Test HIV dan identifikasi odha secepat mungkin, dimulai 

dari kelompok risiko tinggi, agar segera mendapatkan akses ARV; (2) lokasi test HIV 

tersebut perlu berjejaring kuat dengan rumah sakit atau layanan yang menyediakan 

ARV; (3) Pemberian penyuluhan, pendidikan kesehatan, dan konseling agar odha 

yang baru terdiagnosis memahami pentingnya adherens (tidak putus obat) dalam 

mengonsumsi ARV, serta upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular 

seksual; (4) memantau dan mengevaluasi strategi Test and Treat. 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator 

1. Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS  

Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS 

merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian HIV 
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AIDS berupa koordinasi internal, lintas program dan sector yang terkait dengan 

pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS. 

 

Kegiatan ini berupa pertemuan koordinasi baik dilakukan secara virtual maupun 

tatap muka yang dilaksanakan oleh Focal Point di Program HIV AIDS meliputi: 

KT HIV, PPIA, PDP, IMS, TB HIV, PTRM. Termasuk juga pertemuan terkait 

perencanaan, logistic, monev dan surveilans dalam rangka meningkatkan 

capaian program HIV dengan bekerjasama dengan LP/LS lainnya seperti:  

1. Farmalkes untuk koordinasi terkait penyediaan obat ARV 

2. Direktorat Kesga untuk koordinasi program PPIA 

3. Kemendagri untuk koordinasi kegiatan SPM 

4. Subdit TB untuk koordinasi program TB HIV 

5. Lapas untuk koordinasi WBP 

6. Pusdatin untuk koordinasi pencatatan dan pelaporan SIHA 

 

- Pertemuan Pokja dan Panel HIV AIDS 

Panel Ahli dan Subpanel Ahli sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

445/Menkes/SK/XI/2013 tersebut adalah melakukan kajian terhadap program 

penanggulangan HIV-AIDS dan PIMS sesuai bidang keahliannya, untuk 

memperluas dan mempercepat upaya program pencegahan dan pengendalian 

HIV AIDS dan PIMS di seluruh wilayah Indonesia. Subpanel Ahli juga 

memberikan masukan secara teknis sesuai bidang keahliannya, dan dapat 

melakukan pertemuan khusus bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.  

Sehubungan dengan banyaknya perkembangan-perkembangan terbaru di 

bidang tes dan terapi HIV sesuai pedoman global, Substansi program AIDS dan 

PIMS sedang melakukan pembaruan terhadap pedoman tes dan terapi di 

Indonesia. Pembaruan di dalam pedoman ini, diharapkan dapat menjadi panduan 

dan acuan bagi segenap pelaksana program HIV di Indonesia.  

Substansi HIV AIDS dan PIMS memfasilitasi pertemuan konsultasi dengan Panel 

Ahli agar dapat memberikan penguatan serta rekomendasi terhadap update 

kegiatan dan review permenkes yang sedang disusun. Pertemuan dilaksanakan 

secara daring. 

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Notifikasi Pasangan dalam Layanan 

HIV  
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 Salah satu strategi utama untuk meningkatkan cakupan tes adalah dengan 

Notifikasi Pasangan (NP) sebagaimana yang direkomedasikan oleh WHO 

sebagai teknik untuk meningkatkan penemuan kasus. Hasil penelitian di dunia, 

NP yang dilakukan pada pasangan ODHA menunjukkan positivity rate yang 

tinggi. Jika seluruh komponen (layanan Kesehatan dan komunitas) dapat focus 

dengan implementasi strategi NP, pasti akan dengan cepa tangka ODHA yang 

mengetahui status dapat dicapai. Meski tetap perlu strategi yang 

berkesinambungan untuk memastikan mereka (pasangan ODHA) yang diketahui 

status HIVnya reaktif untuk patuh pengobatan dan tidak mengalami stigma dan 

diskriminasi.   

         Dilaksanakan melalui melalui daring dan luring, adapun monev daring dilakukan 

di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 

Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur 

sedangkan untuk provinsi yang disupervisi langsung adalah Jawa Barat, Jawa 

Timur, Banten dan Bali. 

  

 

2. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 

Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka mensosialisasikan pencegaha dan pengendalian 

HIV AIDS berupa sosialisasi kepada masyarakat dan petugas layanan terkait HIV 

AIDS 

- Sosialisasi, Kampanye dan Promosi HIV AIDS 

Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada masyarakat umum secara langsung 

dilaksanakan dengan Kerjasama lintas sector terkait. Dilaksanakan di provinsi 

Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat 
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- Sosialisasi Notifikasi Pasangan dan Anak di 34 Provinsi 

Penerapan pelaksanaan Notifikasi Pasangan dan Anak tentunya memerlukan 

prosedur standar yang dapat dipakai oleh tenaga kesehatan/masyarakat yang 

peduli terhadap pengendalian HIV dalam memberikan layanan HIV/AIDS. 

Prosedur ini dapat menjadi acuan sehingga langkah penanggulangan dapat 

berjalan optimal dan memberikan daya ungkit maksimal dalam mencapai 

eliminasi HIV AIDS di Indonesia 

Program Notifikasi Pasangan dan Anak telah dilaksanakan di 12 

kabupaten/kota di Indonesia. Dengan pendekatan notifkasi pasangan, 

percepatan strategi Temukan - Obati - Pertahankan (TOP) untuk mencapai 

eliminasi HIV AIDS pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Oleh karena 

itu, dilakukan sosialisasi program Notifikasi Pasangan dan Anak untuk 34 

Provinsi beserta komunitas yang terlibat dan diharapkan semua provinsi dapat 

menerapkan program tersebut. Semakin banyak ODHA yang mengetahui 

status, mendapatkan pengobatan dan patuh sehingga terjadi penekanan jumlah 

virus akan mempengaruhi tujuan global yaitu 3 zeroes. 3 Zeroes berarti tidak 

ada lagi kasus baru, tidak ada lagi kematian karena AIDS dan tidak ada lagi 

stigma dan diskriminasi.  
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3. Sero Survei HIV AIDS 

Surveilans sentinel pada ibu hamil adalah suatu cara pemantauan epidemi HIV 

dan IMS serta hepatitis B melalui pengumpulan data dan pemeriksaan serum 

darah pada ibu hamil yang berkunjung ke ANC. Surveilans Sentinel HIV pada ibu 

hamil yang dikombinasikan dengan sumber data surveilans lainnya merupakan 

salah satu komponen dari surveilans HIV generasi kedua. Surveilans generasi 

kedua merupakan suatu cara pemantauan melalui proses pengumpulan dan 

analisis data untuk memantau perjalanan epidemi HIV dengan mengidentifikasi di 

mana (pada populasi apa) infeksi baru kemungkinan besar akan muncul dan 

dengan menilai beban masalah kesehatan akibat epidemi pada saat tersebut.  

Program AIDS dan PIMS telah berkoordinasi dengan 68 kabupaten/kota terpilih 

dari 34 provinsi dan melibatkan 316 Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan ini 

yang telah dimulai sejak bulan Oktober 2021 dan berakhir pada bulan Desember 

2021. Sebagai rangkaian kegiatan, dilakukan supervisi terhadap pelaksanaan 

merujuk kepada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sentinel Survei HIV, IMS 

dan Hepatitis B pada Ibu Hamil. 
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4. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV 

AIDS 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia program penyakit HIV AIDS 

merupakan seluruh kegiatan peningkatan kapasitas SDM terkait pencegahan dan 

pengendalian HIV AIDS berupa orientasi, workshop, pelatihan maupun ToT: 

- Orientasi/Workshop Test and Treat bagi Pelatih di Daerah 

Menemukan ODHA sedini mungkin dan kemudian memberikan akses kepada 

pengobatan ODHA yang ditemukan, diharapkan dapat menurunkan angka 

infeksi baru HIV, menekan angka kematian yang disebabkan oleh AIDS 

karena keterlambatan temuan dan pengobatan ODHA tanpa adanya stigma 

dan diskriminasi.  Mendekatkan layanan tes dan pengobatan kepada 

masyarakat menjadi tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kesakitan 

dan kematian termasuk untuk HIV AIDS dan PIMS. Pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan memberikan dana dekosentrasi kepada Provinsi 

untuk mempercepat proses pendekatan akses layanan kepada masyarakat.  

Orientasi kepada tim pelatih diharapkan dapat mempercepat proses pelatihan 

yang akan dilakukan di tiap provinsi, sehingga metode dan modul yang 

digunakan dapat diajarkan secara tim kepada setiap peserta secara baik, dan 
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layanan diharapkan dapat memberikan layanan tes dan pengobatan HIV AIDS 

dan PIMS kepada masyarakat yang memiliki risiko terinfeksi. 

 

 
 

- Orientasi Mentoring Program HIV AIDS di 514 Kab/Kota 

Pengobatan HIV AIDS adalah pengobatan kronis, jangka panjang dan seumur 

hidup. Oleh karena itu Perawatan dan pengobatan HIV yang berkualitas perlu 

dilakukan secara khusus dengan memperhatikan hubungan antar fasilitas 

kesehatan agar semakin maksimal pelayanananya sebagai bagian integral 

dari rangkaian perawatan. 

Pandemi Covid-19 saat ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam 

mengoptimalkan ketersediaan layanan pengobatan HIV. Baik ketersediaan 

sumber daya manusia, sarana maupun prasarana yang layanannya diberikan 

dengan optimal, keteguhan dan semangat yang kuat, agar terlaksana program 

pengendalian infeksi HIV dan IMS yang terbaik di Indonesia. Sebagai daerah 

dengan epidemic yang meluas, temuan kasus HIV AIDS dan PIMS secara dini 

perlu dilakukan kepada semua pasien yang datang ke layanan kesehatan baik 

rawat jalan atau rawat inap, sedangkan temuan kasus dini pada semua 

populasi kunci melalui skrining rutin setiap 3 bulan. 

Percepatan pencapaian target diharapkan dapat dilakukan dengan 

mensinergikan rencana pelaksanaan kegiatan dan penguatan manajemen dan 

layanan melalui kegiatan mentoring Program HIV AIDS dan PIMS. 
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- Orientasi Jejaring Laboratorium Nasional 

Upaya pencapaian target pencegahan dan pengendalian HIV AIDS tahun 

2030 diukur dengan tercapainya 95% ODHA ditemukan, 95% ODHA yang 

ditemukan mendapatkan pengobatan dan 95 ODHA yang dalam pengobatan 

mencapai supresi virus. Upaya ini sangat tergantung dengan tersedianya 

layanan maupun logistik yang dapat diakses oleh masyarakat dan dijamin 

mutunya. Perluasan layanan terus dilakukan baik penambahan layanan baru 

maupun peningkatan kapasitas layanan sehingga menjadi Layanan Tes dan 

Pengobatan yang komprehensif melalui strategi Tes and Treat. 

Dukungan pencapaian Triple 95 pada tahun 2030 juga sangat dipengaruhi 

tersedianya layanan dan produk diagnostik yang memadai dan dijamin 

kualitasnya. Jaminan kualitas layanan diagnostik (laboratorium) juga dilakukan 

melalui pelaksanaan Pemantapan Mutu. Setiap layanan didorong untuk 

melakukan upaya penjaminan mutu layanan laboratorium sebagaimana 

dimandatkan pada peraturan terkait. Upaya penjaminan mutu juga termasuk 

dengan pengendalian mutu reagen yang beredar. Melalui Direktorat terkait 

diharapkan penguatan pengawasan produk khususnya reagen HIV dan IMS 

terus dilakukan, dipantau dan dikomunikasikan pada pihak-pihak terkait. 

Upaya perluasan dan jejaring layanan juga perlu didukung dengan 

keterlibatan lintas program maupun lintas sektor. Oleh karena itu koordinasi 

dan Kerjasama lintas sektor perlu terus dilakukan. Upaya penemuan dilakukan 

baik populasi kunci maupun populasi umum (ibu hamil, pasien TBC, pasien 

IMS, pasien Hepatitis) pada semua layanan Kesehatan.  Upaya penemuan 

juga dilakukan melalui skrining labu darah sehingga upaya pencegahan 
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melalui skrining labu darah maupun upaya pengobatan dari kasus yang 

ditemukan dapat dilakukan secara efektif. Koordinasi dan Kerjasama dengan 

unit pelayanan transfusi darah perlu dikuatkan.  

Dukungan pencapaian Triple 95 pada tahun 2030 juga sangat dipengaruhi 

tersedianya layanan dan produk diagnostik yang memadai dan dijamin 

kualitasnya. Jaminan kualitas layanan diagnostik (laboratorium) juga dilakukan 

melalui pelaksanaan Pemantapan Mutu. Setiap layanan didorong untuk 

melakukan upaya penjaminan mutu layanan laboratorium sebagaimana 

dimandatkan pada peraturan terkait. Upaya penjaminan mutu juga termasuk 

dengan pengendalian mutu reagen yang beredar. Melalui Direktorat terkait 

diharapkan penguatan pengawasan produk khususnya reagen HIV dan IMS 

terus dilakukan, dipantau dan dikomunikasikan pada pihak-pihak terkait. 

 

5. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS  

- Pendampingan/Fasilitatif Program HIV AIDS 

Untuk Peningkatan kualitas kinerja dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung untuk mengidentifikasi masalah yang ada dari segi deteksi dini, 

penanganan kasus, pencatatan dan pelaporan serta ketersediaan logistik 

apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan untuk 

mengatasinya. 

 

6. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS di 

Papua 

Bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS di Papua 

dan Papua Barat merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembinaan 

daerah Papua dan Papua Barat melalui bimbingan teknis terkait pencegahan dan 

pengendalian HIV AIDS. 

Kegiatan peningkatan pencapaian program HIV AIDS dan PIMS di Papua dan 

Papua Barat meliputi: 

1. Peningkatan cakupan tes sesuai dengan SPM 

2. Mempercepat inisiasi ARV pada ODHA 

3. Peningkatan kapasitas SDM untuk memperluas layanan mampu tes dan 

pengobatan HIV 

4. Pelaksanaan tes HIV melalui penjangkauan terhadap populasi kunci 

    Lokus untuk kegiatan ini: 
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1. Papua: Kab. Boven Digoel, Kab. Deiyai dan Kab. Dogiyai 

2. Papua Barat: Kab. Teluk Bintuni  

 

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Pengobatan ARV diindikasikan pada semua ODHA berapapun jumlah CD4-nya. 

Selama ini pemberian ARV seringkali dianggap sebagai pengobatan yang tidak harus 

dilakukan segera. Telaah sistematik menunjukkan bahwa sekitar 20-30% pasien yang 

mempunyai indikasi memulai ARV ternyata terlambat atau bahkan tidak memulai 

terapi ARV. Proses yang panjang dan rumit, waktu tunggu yang lama, dan kunjungan 

klinik berulang sebelum memulai ARV, merupakan alasan utama dari keterlambatan 

atau keputusan untuk tidak memulai ARV. Sebelum memutuskan untuk memulai 

ARV, kesiapan ODHA harus selalu dipastikan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa 

memastikan kepatuhan yang baik sejak fase awal pengobatan ARV sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan terapi jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan 

pada daerah dengan sumber daya terbatas, faktor utama yang berpengaruh pada 

kepatuhan terapi adalah kesiapan memulai ARV selain obat gratis dan kemudahan 

menggunakan ARV. Beberapa ODHA tidak mempunyai akses untuk pengetahuan 

tentang HIV yang akurat, efektivitas terapi ARV, dan berbagai tantangan yang akan 

dihadapi supaya tetap patuh pada pengobatan. Karena itu, diperlukan konseling 

untuk memastikan pengetahuan ODHA tentang ARV, termasuk penggunaan seumur 

hidup, efek samping yang mungkin terjadi, bagaimana memonitor ARV, dan 

kemungkinan terapi selanjutnya jika terjadi kegagalan, pada saat sebelum memulai 

terapi ARV dan saat diperlukan obat tambahan sesudah memulai ARV 

Pada ODHA yang datang tanpa gejala infeksi oportunistik, ARV dimulai segera dalam 

7 hari setelah diagnosis dan penilaian klinis. Pada ODHA sudah siap untuk memulai 

ARV, dapat ditawarkan untuk memulai ARV pada hari yang sama, terutama pada ibu 

hamil. Terapi ARV harus diberikan pada semua pasien TB dengan HIV tanpa 

memandang nilai CD4. Pada keadaan ko-infeksi TB-HIV, pengobatan TB harus 

dimulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan ARV 

Fasilitas layanan kesehatan juga berperan penting dalam keberhasilan atau 

kegagalan aderen pengobatan. Jumlah seluruh fasilitas layanan Kesehatan 

(fasyankes) di Indonesia adalah 13.416 fasyankes. Jumlah fasyankes yang mampu 

memberikan konseling dan Tes HIV sampai akhir Desember 2021 adalah 10.385 

layanan sedangkan jumlah fasyankes yang memberikan layanan Perawatan, 

Dukungan dan Pengobatan (PDP) sebanyak 1.742 layanan rujukan dan 245 layanan 
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satelit. Dari total layanan Kesehatan yang ada hanya 12.9% yang mampu melakukan 

Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP).  Perawatan multidisiplin komprehensif 

(seperti manajer kasus, dokter, perawat, laboran dan petuigas pencatatan dan 

pelaporan) akan meningkatkan keberhasilan dalam mensupport kebutuhan pasien yg 

sangat komplek, termasuk kebutuhan untuk kepatuhan berobat.  

g. Kendala/ masalah yang dihadapi 

1. Ketersediaan layanan kesehatan yang mampu tes dan pengobatan 

2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan 

penularannya masih perlu ditingkatkan 

- Masih banyak kelompok di masyarakat yang masih awam terhadap risiko 

penularan HIV, terutama masyarakat dengan keterbatasan sumber informasi 

dan juga pada populasi remaja. 

- Belum terbangunnya kesadaran pada populasi berisiko untuk menolong diri 

sendiri  dan bertanggung jawab pada anggota keluarga serta masyarakat dari 

risiko penularan HIV-AIDS dan IMS.  

- Kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui status HIV 

nya masih relatif rendah.   

- Masih tingginya stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan petugas 

kesehatan kepada ODHA  mempengaruhi kepatuhan keteraturan minum obat 

ARV dan kegagalan intervensi pelaksanaan program HIV/ AIDS. 

3. Hambatan sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi 

 

h. Pemecahan Masalah 

1. Memperluas layanan kesehatan yang mampu tes dan pengobatan 

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/orientasi dan 

mentoring di 34 provinsi  

3. Melakukan advokasi kepada jajaran lintas program dan sector di tingkat 

pusat/provinsi/kabupaten/kota 

4. Peningkatan keterlibatan komunitas/LSM peduli AIDS, populasi kunci dan kader 

masyarakat dalam upaya penjangkauan  

5. Meningkatkan peranan KDS dan keluarga sebagai petugas pendamping ODHA, 

terutama dalam hal pendampingan terapi ARV. 

6. Peningkatan edukasi atau konseling tentang pengobatan ARV secara lengkap 

dan terus menerus kepada ODHA yang dikemas dalam bentuk video, leaflet, dan 

lain-lain, yang kemudian ditayangkan dan diberikan kepada pasien dan keluarga, 

sehingga pasien maupun keluarga bisa dengan mudah menerima informasi 
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tentang pengobatan ARV maupun penyakit HIV serta mendorong penggunaan 

layanan kesehatan terkait HIV, AIDS dan IMS kepada individu dan kelompok 

agar lebih aman dari risiko penularan HIV dan IMS 

7. Meningkatkan sistem informasi data dan pemanfaatannya termasuk aplikasi 

sistem informasi logistik. 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi  

 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Pandemi COVID 19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan 

penanganan yang tepat dan terukur, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Biaya 

operasional pencegahan COVID 19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi 

biaya pada pos-pos lainnya (refocussing dan realokasi anggaran). Selain itu, 

pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan untuk menekan laju 

penularan COVID 19 termasuk kegiatan secara langsung (tatap muka), sehingga ada 

beberapa kegiatan yang berasal dari dana APBN yang tidak dapat dilaksanakan 

antara lain: pertemuan koordinasi program IMS, operasional mobile vaksinasi, 

pertemuan pokja dan panli IMS, Sosialisasi RAN HIV AIDS dan PIMS 2020-2024, 

sosialisasi program IMS dan media KIE 

 

Formula Efisiensi 

 

Keterangan:  

E : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi  : Capaian Keluaran i 

 

E = 1,38% 
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4. Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar 

pneumonia 

a. Penjelasan Indikator 

Pengendalian ISPA dititik beratkan pada pengendalian penyakit pneumonia, karena 

penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan 

dan kematian Balita. Kegiatannya meliputi deteksi dini dan tatalaksana kasus 

pneumonia pada balita. 

Balita yang datang atau berobat dengan keluhan batuk atau kesukaran bernapas 

harus diberikan tatalaksana pneumonia, dengan menghitung napas selama 1 menit 

penuh dan melihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam 

(TDDK), baru kemudian di klasifikasi menjadi pneumonia, pneumonia berat dan batuk 

bukan pneumonia, serta diberikan tindakan sesuai klasifikasi yang telah ditentukan. 

Presentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan Tatalaksana Standar 

Pneumonia adalah angka prosentase kabupaten/kota yang 50% dari seluruh 

puskesmas yang ada diwilayahnya melaksanakan tatalaksana standar pneumonia 

minimal 60%. 

Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana standar pneumonia adalah angka 

persentase kasus pneumonia balita yang diberikan tatalaksana standar yaitu dihitung 

napas dalam waktu satu menit penuh atau dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada 

bagian bawah Kedalam (TDDK) minimal 60% dari seluruh kunjungan balita dengan 

keluhan batuk atau kesukaran bernapas. 

b. Definisi Operasional 

Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukanTatalaksana Standar 

Pneumonia adalah angka persentase kabupaten/kota yang 50% dari seluruh 

puskesmas yang ada di wilayahnya melaksanakan standar pneumonia minimal 60%. 

Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana standar pneumonia adalah angka 

persentase kasus pneumonia balita yang diberikan tatalaksana standar yaitu dihitung 

napas dalam waktu satu menit penuh atau dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada 

bagian bawah Kedalam (TDDK) minimal 60% dari seluruh kunjungan balita dengan 

keluhan batuk atau kesukaran bernapas. 

c. Rumus Cara Perhitungan 
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Presentase Balita yang di 

berikan tatalaksana standar 

Jumlah balita yang datang dengan keluhan 

batuk dan atau kesukaran bernapas yang 

diberikan tatalaksana standar (dihitung 

napas/dilihat TDDK) 

Jumlah kunjungan balita dengan batuk dan 

atau kesukaran bernapas 

Presentase Puskesmas yang 

melakukan Tatalaksana 

standar 

Jumlah Puskesmas yang melakukan 

Tatalaksana Standar minimal 60% 

 

 

Jumlah Puskesmas yang ada di wilayah  
Kab/Kotatersebut 

Persentase Kabupaten/Kota 

yang 50% Puskesmasnya 

melakukan pemeriksaan dan 

tatalaksana Pneumonia 

melalui program MTBS 

Jumlah Kab/Kota yang minimal 50% 

Puskesmasnya Melaksanakan 

Tatalaksana Standar 

Jumlah Kab/Kotayang ada di wilayah  
tersebut 

Indikator program P2 ISPA yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang 50% 

Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia sesuai standar, 

untuk dapat menghitung indikator tersebut dapat dilakukan: 

Di Tingkat Puskesmas: Cara menghitung prosentase yang diberikan tatalaksana 

standar yaitu jumlah balita batuk dan atau kesukaran bernapas yang dihitung 

napasatau dilihat TDDK dibagi seluruh kunjungan balita dengan keluhan batuk dan 

atau kesukaran bernapas. 

 

 

 

 

        =             x100% 

 

 

Di Tingkat Kabupaten : Cara menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan 

tatalaksana standar pneumonia yaitu jumlah puskesmas yang telah melaksanakan  

tatalaksana standar minimal 60% dibagi jumlah seluruh puskesmas yang ada  di 

kab/kota tersebut. 

 

 

 

       =             x100% 

 

 

 

 

Di Tingkat Provinsi dan Pusat :Cara menghitung persentase kabupaten/kota yang 50%  

puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana standar yaitu jumlah kabupaten/kota 

yang 50% puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana standar dibagi jumlah 

seluruh kabupaten/kota yang ada. 

 

 

 

    =           x100% 
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2017
2018

2019
2020

2021

40,00%
50,00%

60,00%

50,00% 52,00%
42,00%

43,00% 47,82%

60,70% 64,40%

Target Capaian

d. Capaian Indikator 

Capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan 

tatalaksana standar Pneumonia pada tahun 2021 sebesar 64.40% dari target, 

capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 52%. 

 

 

 
Grafik 5 

Capaian Indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang 50% Puskesmasnya Melaksanakan Tatalaksana 
Standar Pneumonia 2017-2021 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Sumber: Laporan Rutin P2 ISPA  

 

Capaian indikator persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas melaksanakan 

tatalaksana standar pada tahun 2021 sebesar 64.40% sudah mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 52%. Capaian ini juga lebih besar dari capaian tahun lalu, naik 

sebesar 2.53%. Bila di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat trend 

kenaikan angka cakupan indikator tersebut walaupun peningkatan capaiannya tidak 

terlalu besar. 

 
Grafik 6 

Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan 

tatalaksana standar Tahun 2021 
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Sumber: Laporan Rutin P2 ISPA  

 

Grafik diatas menunjukkan provinsi yang sudah mencapai target indikator persentase 

kab/kota dengan 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana standar, terdapat 24 

provinsi dengan persentase kab/kota yang persentasenya sama atau diatas target 

yang telah ditetapkan yaitu 52%, tahun 2021 ini jumlah provinsi yang mencapai target 

lebih banyak dari tahun sebelumnya, terdapat penambahan 3 provinsi. 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator 

Kegiatan dalam mencapai indikator program P2 ISPA berupa Layanan pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit ISPA yang meliputi; 

1) Koordinasi Pelaksanaan P2 Penyakit ISPA 

a) Koordinasi, Fasilitasi, dan Kemitraan Program P2 ISPA 

Kegiatan koordinasi guna mendukung program kesehatan secara umum dan 

secara khusus dalam 

peningkatan capaian 

program P2 ISPA, 

terlaksana 28 kegiatan 

koordinasi di 15 provinsi 

antara lain; Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, 

Lampung, Banten, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, DIY, 
Kegiatan Koordinasi P2 ISPA dan Tim P2P di 

Provinsi Bali 
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Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, NTB dan NTT.  

b) Pengumpulan, Pengolahan, Analisis data dan Reviu Buletin Sentinel 

Kegiatan ini berupa kegiatan pengumpulan, pengolahan  dan analisis data 

ISPA Berat dan Pneumonia di 14 Rumah Sakit Sentinel Surveilans ISPA Berat 

Indonesia yaitu di RSUD Deli Serdang (Sumatera Utara), RSUD Wonosari (DI 

Yogyakarta), RSUD Mataram (Nusa Tenggara Barat), RSUD Kanujoso 

(Kalimantan Timur), RSUD dr. M. Haulussy (Maluku), RSUD Bitung (Sulawesi 

Utara), RSUD Tarakan (Jakarta Pusat), RSUD Pasar Minggu (Jakarta 

Selatan), RSUD Budhi Mulia (Jakarta Timur), RSUD Cengkareng (Jakarta 

Barat), RSUD Koja (Jakarta Utara), RSUD R. Syamsudin (Kota Sukabumi), 

RSUD dr. Syaiful Anwar (Kota Malang) dan RSUD Wangaya (Kota Denpasar 

c) Pertemuan Ahli/Komite Ahli Penyakit ISPA 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat di kantor dengan mengundang Ahli 

dalam bidang penyakit ISPA/ pneumonia, serta narasumber yang diperlukan. 

Hal – hal yang dibahas dalam upaya mencapai target – target indikator terkait 

Program Nasional P2 Penyakit ISPA bertujuan untuk melakukan kajian yang 

berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis, masukan rekomendasi 

dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Program P2 Penyakit ISPA dan 

membahas masalah – masalah tertentu sesuai kebutuhan. 

 

2) Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA 

a) Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS)  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk swakelola. Kegiatan yang dilakukan 

berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi terkait ISPA kepada pemangku 

kepentingan lokal bekerjasama dengan Pejabat Lintas Sektor. Undangan 

pada kegiatan ini adalah Lintas Program, Lintas Sektor terkait dan Kepala 

Puskesmas dan masyarakat.  

 

Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit 

ISPA (GERMAS) di Kota Padang 
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Metode kegiatan berupa presentasi/ ceramah dan diskusi. Salah satu yang 

akan dipresentasikan adalah Situasi, Kebijakan dan Strategi Nasional 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA.  

Diharapkan pada akhir kegiatan 

ada Rencana Tindak Lanjut yang 

disepakati oleh seluruh peserta 

dan ditindaklanjuti dalam bentuk 

Rencana Aksi Daerah. Dengan 

adanya advokasi dan sosialisasi 

ini diharapkan program berjalan 

dengan lebih baik dengan 

dukungan pemangku 

kepentingan dan lintas sektor di 

daerah tersebut. 

Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS) terlaksana 4 

kegiatan di 3 provinsi yaitu; Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan 

Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sosialisasi Protokol Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA di Wilayah 

Terdampak Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk swakelola di Jakarta. Kegiatan yang 

dilakukan berupa pertemuan sosialisasi terkait Protokol Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit ISPA di Wilayah Terdampak Asap Akibat Kebakaran 

Hutan dan Lahan yang sudah ditetapkan melalui Kepmenkes No.01.07/ 

Menkes/2321/2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut di Wilayah terdampak asap/ kabut asap akibat 

Advokasi dan Sosialisasi 

Program P2 Penyakit ISPA 

(GERMAS) di Kab Blitar 

Rangkaian Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit 

ISPA (GERMAS) di Kota Kediri 
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kebakaran hutan dan lahan pada masa pandemik COVID-19 kepada lintas 

program dan lintas sektor. Metode kegiatan berupa presentasi/ ceramah dan 

diskusi dan dilaksanakan secara virtual.  

 

3) Media Komunikasi, Informasi, edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

ISPA 

a. Pencetakan Media KIE Penyakit ISPA 

Media KIE merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap penyakit ISPA. Informasi yang disajikan 

dalam bentuk ringkas, tepat, jelas, padat dan 

tampilan yang menarik diharapkan ikut 

memberi edukasi kepada masyarakat 

sehingga kesadaran akan penyakit ISPA bisa 

meningkat, preventif yang semakin baik dan 

deteksi dini bisa dilakukan sehingga angka 

kesakitan dan kematian akibat penyakit ISPA 

bisa ditekan.   

Media KIE berupa lembar balik pneumonia 

sebanyak 1.211 buah, digunakan untuk 

menunjang kegiatan di daerah. Media KIE ini akan didistribusikan ke seluruh 

provinsi dan stok pusat. 

 

4) Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

ISPA 

a) Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit ISPA 

Penyediaan logistik kesehatan berupa alat dan bahan sangat penting untuk 

pelaksanaan program P2P di lapangan. Terkait Program P2P ISPA alat 

kesehatan dibutuhkan berupa ARI Sound Timer dan Pulse Oximeter 

diperlukan dalam deteksi dini untuk penegakan diagnose pneumonia, jumlah 

yang disediakan 6.060 buah Ari Sound Timer dan 183 buah pulse oksimetri, 

alat tersebut sudah didistribusikan ke beberapa provinsi yang sudah 

mengajukan permintaan peralatan. 

 

5) Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA 

a) Workshop deteksi dini pneumonia balita dalam rangka Hari Pneumonia Sedunia 
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Kegiatan ini dilaksanakan 

berupa workshop (1 hari efektif) 

dalam rangka Hari Pneumonia 

Sedunia dengan narasumber 

yang berpengalaman.  

Pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan secara virtual, 

dengan peserta berasal dari 

dengan jumlah peserta sebanyak  

Selain itu juga diadakan kegiatan peringatan World Pneumonia Day kerja sama 

dengan NGO di Mataram Provinsi NTB, pada tanggal 18 November 2021. 

 

 

b) Orientasi Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia untuk Petugas 

Puskesmas secara Daring. 

Pneumonia masih merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan angka 

kesakitan dan kematian yang tinggi pada bayi/ Balita di dunia maupun di  

 

Indonesia. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru – paru 

(alveoli) yang disebabkan oleh 

bakteri atau virus. Berdasarkan 

data World Health Organization 

Rangkaian Kegiatan WPD di NTB Wawancara Dir. P2PML dg TVRI Lombok 
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(WHO) menyebutkan bahwa pneumonia merupakan penyakit menular 

penyebab kematian terbesar baik pada anak-anak maupun dewasa, yaitu 

sebesar 2,5 juta kematian pada tahun 2019, 672.000 (26.88%) diantaranya 

terjadi pada anak-anak. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2017 pneumonia 

merupakan penyebab kematian karena penyakit menular terbesar ke 2 setelah 

diare, baik pada bayi (23.8%) maupun Balita (15.5%). Sementara itu menurut 

data Sistem Registrasi Sampel Indonesia 2016, Badan Litbangkes Kementerian 

Kesehatan, pneumonia merupakan penyebab 10% kematian pada Balita. 

Pada tahun 2020 terjadi wabah COVID-19 yang melanda dunia dan juga 

Indonesia. Tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai 

pandemi global, dan hingga saat ini kondisi belum menunjukkan pandemi akan 

berakhir dalam waktu dekat. Kondisi ini sangat berdampak pada semua  

 

program kesehatan tidak terkecuali Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit ISPA khususnya penemuan kasus pneumonia balita di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Sampai data terakhir yang telah dikumpulkan, terjadi 

penurunan yang sangat tajam dari kasus pneumonia yang ditemukan. Oleh 

karena itu, perlu usaha untuk kembali mensosialisasikan kegiatan penemuan 

kasus pneumonia balita di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya 

puskesmas. 

Untuk meningkatkan penemuan kasus pneumonia Balita di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) khususnya puskesmas, tenaga kesehatan diharapkan 

mampu untuk mengenali tanda dan gejala Balita sakit yang memiliki 

kemungkinan menderita pneumonia. Selain pneumonia Balita, tenaga 

kesehatan di puskesmas juga perlu mengetahui tanda dan gejala pneumonia 

dewasa, faktor risiko dan tata laksananya.  
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Kegiatan Orientasi Penemuan dan 

Tatalaksana Kasus Pneumonia untuk 

Petugas Puskesmas dimaksudkan 

untuk melakukan refreshing dan 

meningkatkan kemampuan dan 

kualitas petugas puskesmas dalam 

deteksi dini dan tata laksana dalam 

upaya menurunkan beban akibat 

penyakit pneumonia di masyarakat, Kegiatan dilaksanakan secara daring selama 2 

hari untuk masing-masing provinsi. Orientasi dapat terlaksana di 31 provinsi dari 34 

provinsi yang direncakanan, dengan peserta dari puskesmas terdiri dari dokter 

puskesmas, petugas ISPA dan Petugas Poli MTBS, pengelola program ISPA dinkes 

Kab/kota, dengan total peserta sebanyak 6.643 orang peserta. 

 

6) Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA 

a) Supervisi Penyakit ISPA dan COVID-19 Tingkat Provinsi 

Penyakit ISPA / Pneumonia 

sampai dengan saat ini masih 

merupakan penyakit yang 

berpotensi menyebabkan 

angka kesakitan dan kematian 

yang tinggi pada bayi / Balita 

di dunia maupun di Indonesia. 

Berdasarkan data WHO 

menyebutkan bahwa 

pneumonia merupakan 

penyebab 15% kematian 

Balita di dunia, selama 2015 ada 922.000 Balita meninggal karena pneumonia. 

Sementara di Indonesia menurut data Sistem Registrasi Sampel Indonesia, 

Batlibangkes 2014, Pneumonia merupakan penyebab 12,6% kematian Balita. 

Diperkirakan 23 Balita meninggal setiap jam dengan 2-3 orang diantaranya 

meninggal karena Pneumonia.   

Kegiatan Supervisi di Dinkes Kota Gorontalo 
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Untuk itu diperlukan upaya yang sinergis 

diantara petugas dilapangan baik di tingkat 

pusat sampai dengan puskesmas guna 

mengendalikan angka morbiditas dan 

mortalitas ISPA / Pneumonia pada balita 

tersebut, salah satu yang akan kami 

lakukan yaitu dengan mengadakan 

kegiatan Bimbingan Teknis Program P2 

ISPA pada petugas ISPA Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Puskesmas di masing-

masing provinsi. 

Dengan kegiatan Bimbingan Teknis 

Program P2 

ISPA kepada 

petugas baik di Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Puskesmas 

yang berkesinambungan, 

diharapkan implementasi 

program P2 ISPA disemua 

level berjalan sesuai dengan 

arah kebijakan nasional yang 

telah ditetapkan dan standar 

operasional prosedur (SOP) 

yang ada.   

Kegiatan ini adalah kegiatan swakelola yang dilaksanakan berupa perjalanan 

dinas yang dilakukan ke provinsi dan dilengkapi dengan tools yang akan 

menilai berjalannya program di daerah dalam hal ini terkait program P2 

Penyakit ISPA itu sendiri dan penilaian berjalannya Surveilans Influenza dan 

COVID-19 melalui sentinel yang sudah ada. Pada kesempatan itu juga 

dilaksanakan On The Job Training bagi petugas di lapangan.   

Kegiatan ini terlaksana di 28 provinsi antara lain; Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, 

Lampung, Kep. Riau, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Maluku Utara, 

Maluku, Papua Barat dan Papua.  

Supervisi di Puskesmas Tobelo 

Sosialisasi Program P2 ISPA dalam rangka 

Supervisi di Dinkes Kab. Kulonprogo Provinsi DIY 
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f. Analisa Penyebab 

Keberhasilan/Kegagalan 

Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 masih terkendala dengan adanya pandemi 

Covid-19, selain karena adanya efisiensi anggaran, juga adanya kendala 

pelaksanaan dimana sebagian kegiatan harus dilaksanakan melalui media virtual, 

aturan Work From Home (WFH) juga berpengaruh terhadap koordinasi yang ada, 

peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan pada pertengahan tahun 2021 

menyebabkan pimpinan mengeluarkan Surat Edaran untuk WFH 100 % dan 

dilarangnya semua kegiatan yang bersifat tatap muka dan perjalanan dinas.. 

Kegiatan di daerah lebih di fokuskan pada mensukseskan pelaksanaan imunisasi 

Covid-19, kondisi ini berdampak pada turunnya pelayanan yang ada di puskesmas 

dari pelaporan diketahui pada tahun 2020 jumlah kunjungan balita dengan gejala 

batuk atau kesukaran bernapas sebanyak 4,964,224 kunjungan turun menjadi 

4,338,210 kunjungan pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 12.61%, 

turunnya kunjungan juga berdampak pada turunnya angka penemuan kasus 

pneumonia pada balita dimana sampai akhir tahun baru dilaporkan sebanyak 277,831 

kasus pneumonia balita atau hanya 89.66% dari tahun sebelumnya sebesar 309,843 

pneumonia balita. Sedang untuk indikator persentase kabupaten/kota yang 50% 

puskesmasnya melakukan tatalaksana pneumonia sesuai standar terjadi peningkatan 

dari tahun sebelumnya sebesar 60.70% menjadi 64.40% pada tahun ini, dimana 

target untuk tahun 2021 ini sebesar 52%, artinya indikator tatalaksana sudah 

mencapai target yang ditetapkan, walaupun tidak berbanding lurus dengan angka 

penemuan kasus yang justru menurun, kondisi ini perlu dilakukan pengkajian yang 

lebih mendalam. Peningkatan angka capaian indikator tatalaksana ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; 

- Merupakan dampak dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun 

2020 kegiatan yang memiliki daya ungkit dalam peningkatan capaian program 

sudah di efisiensi guna penanganan pandemi Covid-19, selain itu kegiatan pada 

tahun berjalan tidak serta merta dapat berdampak pada angka-angka pengukuran 

Supervisi di Pusk. Simpang Empat Kayu 

Lapis, Kab. Sanggau Kalbar 
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program apalagi kalau kegiatan dilaksanakan pertengahan tahun sampai dengan 

akhir tahun, biasanya tahun berikutnya baru terlihat perubahan dalam 

pelaporannya. 

- Kondisi pandemi berpengaruh pada menurunnya jumlah kunjungan ke puskemas, 

hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tatalaksana kasus, berkurangnya 

kunjungan menjadikan waktu yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan 

tatalaksana semakin lama, artinya pelayanan tatalaksana khususnya bisa menjadi 

lebih optimal dapat melakukan hitung napas 1 menit penuh dan melihat TDDK 

dengan lebih cermat, mengingat beberapa alasan puskesmas yang tidak 

melakukan hitung napas pada balita dengan gejala batuk atau kesukaran 

bernapas karena ingin memperpendek waktu antrian pasien. 

g. Kendala/ masalah yang dihadapi 

Walaupun indikator Persentase kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya 

Melakukan Tatalaksana Pneumonia sesuai standar sudah tercapai, namun beberapa 

masalah yang dihadapi di puskesmas/kabupaten/kota antara lain: 

- Belum semua puskesmas tersosialisasi dengan penambahan variabel di sistem 

pencatatan dan pelaporan, hal ini menyebabkan kesulitan dalam perhitungan 

indikator. 

- Tidak semua puskesmas, pustu dan polindes memiliki ARI Sound Timer dan Pulse 

oksimetri, dimana ARI Sound Timer tersebut yang direkomendasikan oleh WHO 

guna melakukan hitung napas, sedang Pulse Oksimetri digunakan sebagai alat 

deteksi pneumonia berat. 

- Belum semua puskesmas melaksanakan tatalaksana standar pada kunjungan 

balita batuk atau kesukaran bernapas. 

- Buku bantu yang dikembangkan di puskesmas (register) tidak memadai untuk 

membuat pelaporan ISPA 

- Dana kegiatan ISPA di beberapa kabupaten/ kota tidak tersedia. 

- Efisiensi anggaran yang peruntukannya untuk ARI Sound Timer dan Pulse 

Oksimeter sebesar 50% yang berpengaruh terhadap ketersediaan alat bantu 

deteksi pneumonia di puskesmas. 

- Penerapan pendekatan MTBS dalam upaya deteksi dini pneumonia di puskesmas 

belum optimal. 

- Terjadinya perubahan alur pasien selama pandemic covid-19, dimana pasien 

balita dengan gejala ISPA akan di tangani pada poli ISPA/Covid sebagai suspect 

Covid, dan tidak dilakukan pemeriksaan dengan pendekatan MTBS/ tatalaksana 

ISPA/Pneumonia. 
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h. Pemecahan Masalah 

Upaya yang akan dilakukan guna mengatasi permasalah yang dihadapi antara lain  

- Lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi ditingkat provinsi, kabupaten/kota 

dan puskesmas dalam aplikasi sistem pelaporan terkait dengan adanya 

penambahan variabel pengukuran indikator. 

- Mengupayakan modifikasi register yang di terapkan di puskesmas agar 

mendukung dalam pembuatan laporan P2 ISPA, melalui kegiatan bimbingan teknis 

ke beberapa puskesmas terpilih. 

- Melakukan peningkatan kualitas tatalaksana standar di tingkat puskesmas, pustu 

dan polindes secara terus menerus dan berkesinambungan baik melalui daring 

ataupun luring, baik tersendiri maupun terintegrasi melalui kegiatan yang ada dan 

dengan mempertimbangkan sarana prasarana ataupun akses terutama di 

kabupaten/ kota prioritas. 

- Mendorong pengadaan alat untuk deteksi dini, seperti ARI Sound Timer dan Pulse 

Oxymetri baik melalui pengadaan di pusat, pendanaan DAK fisik ataupun sumber 

lain termasuk di daerah yang memungkinkan. 

 

 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya refocussing anggaran pusat. Hal 

tersebut mengakibatkan terbatasnya kegiatan pusat dalam pemantauan dan evaluasi 

program di provinsi dan kabupaten/kota. Dana dekonsentrasi untuk Program P2 ISPA 

juga mengalami refocusing, sehingga beberapa kegiatan yang diperuntukkan bagi 

daerah terpaksa ditunda ataupun dibatalkan. Capaian program dan realisasi 

anggaran kegiatan bersumber dana dekonsentasi menjadi kurang optimal 

dikarenakan sebagian besar petugas kesehatan difokuskan untuk mensukseskan 

imunisasi Covid-19.  

 

Formula Efisiensi 

 

Keterangan:  

E  : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  
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RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi  : Capaian Keluaran i 

 

E = 19,42% 

5. Persentase kabupaten/kota 80% Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare 

sesuai standar 

a. Penjelasan Indikator 

Pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya diare sangat 

tergantung dengan tatalaksana yang diberikan. Dengan tatalaksana yang benar maka 

diharapkan terjadinya penurunan angka kematian, angka kesakitan serta dapat 

mencegah terjadinya diare berulang yang nantinya dapat mencegah terjadinya kasus 

stunting pada balita.  

b. Definisi Operasional 

Persentase Kab/Kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana  diare 

balita sesuai standar bila cakupan pemberian Oralit dan Zinc 100% pada penderita 

diare balita. 

 

c. Rumus Cara Perhitungan 

Persentase Kab/Kota yang 

80% Puskesmasnya 

melaksanakan tatalaksana 

diare balita sesuai standar. 

 

= 

Persentase Kab/Kota yang 80% 

Puskesmasnya melaksanakan 

tatalaksana diare balita sesuai standar X 100% 

 Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di 

Indonesia 

 

d. Capaian Indikator 

Tabel 3 

Target dan Capaian Persentase Kab/Kota yang 80% Puskesmasnya melaksanakan 

tatalaksana diare balita sesuai standar. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Target 51 % 
(262 kab/Kota) 

58 % 
(298 
Kab/Kota) 

66 % 
(340 
Kab/Kota) 

73 % 
375 
Kab/Kota) 

80 % 
(411 
Kab/kota 

Capaian 44,16% 4  53,31%     
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(227 
Kab/Kota) 

(274 Kab/Kota 
) 

 

Pada Tahun 2021 target indikator sebesar 58% atau 298 Kab/Kota yang 

diharapkan dapat  melaksanakan tatalaksana diare balita sesuai standar. 

Capaian pada tahun 2021 adalah 53,31 % atau sebesar 274 Kab/Kota yang 80% 

Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare balita sesuai standar. Indikator 

Renstra Program PISP belum mencapai target yang diharapkan. Capaian 

Indikator berdasarkan provinsi terlihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7 

Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang 80% Puskesmasnya 

Melaksanakan Tatalaksana Diare Balita Sesuai Standar Menurut Provinsi Tahun 2021 
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Dari grafik di atas terlihat 4 provinsi sudah 100% kabupaten/kotanya yang 80% 

pusmesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar yaitu Jambi, 

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, terdapat 20 Provinsi 

dengan capaian di atas target 58% dan sebanyak 13 Provinsi belum mencapai 

target. Ada 2 provinsi tercatatan belum ada satu pun kabupaten/kotanya yang 

80% puskesmasnya sudah melaksanakan tatalasana diare swesuai standard 

yaitu provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara (capaian 0%). 
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Grafik 8 

Cakupan Layanan Diare Balita Berdasarkan Provinsi 

Tahun 2021 

 

Cakupan layanan diare balita adalah target penemuan kasus diare balita 

berdasarkan target yang telah diberikan berdasarkan angka morbiditas diare balita 

Indonesia. Penemuan kasus diare balita masih jauh dari target yang diberikan. 

Pada tahun 2021 angka penemuan kasus sebesar 22,18% atau sebesar 818.687 

dari target sebesar 3.690.984 balita diare. Cakupan pelayanan diare balita tertinggi 

adalah Provinsi Banten (65,28%), NTB (50,21%) dan DKI Jakarta (30,97%). 

Terdapat 8 Provinsi dengan cakupan di bawah 10% yaitu Bali, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tenggara, D.I Yogjakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara.  

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator 

1. Penggerakan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta 

stakeholdertentang diare melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi program diare, 

baik secara langsung maupun melalui media sosial, pertemuan fisik dan virtual. 
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Advokasi dan Sosialisasi secara fisik dan virtual 

 

2. Peningkatan dukungan Lintas Program dan Lintas sektor dalam pencegahan dan 

pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan integrasi dengan Hepatitis B 

dan C yang dilaksanakan secara daring dan luring. Peserta terdiri Kelompok 

Substansi Hepatiisi dan PISP, seluruh pengelola Program Hepatitis dan PISP 

tingkat Provinsi, POKSI HIV, Direktorat Surkarkes, Direktorat Keseharan Keluarga. 

Narasbumber berasal dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Bappenas, Biro 

Perencanaan BKKBN, Direktur Perawatan dan dan Kesehatan Rehabilitasi Dirjen 

PAS, Kemenhumkam dan BPJS Kesehatan. 

 

 

2. Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Sektor 

Kegiatan dilaksanakan secara daring. Mengundang BKKBN, Kemen PUPR, 

Dinkes Prov se-Indonesia, Dinas PU se-Indonesia, Dinas BKKBN se-Indonesia 
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serta lintas program terkait. Dengan pertemuan ini diharapkan terwujudnya 

dukungan dan kerja sama berbagai sektor di luar kesehatan, sehingga dengan   

kemitraan  dan  integrasi  dengan  berbagai  kegiatan  yang  ada  di  setiap 

institusi/lintas  sektor  terkait dapat teridentifikasi dan terimplementasikan. 

Tujuan Pertemuan untuk Pengembangan dan integrasi serta identifikasi program 

lintas program, lintas sektor Penyakit ISP tahun 2022. 

Pertemuan koordinasi lintas program / lintas sektor dalam pencegahan dan 

pengendalian Penyakit ISP dilaksanakan dalam bentuk : 

• Paparan / presentasi 

• Diskusi  

• Tanya jawab 

 

  

 

3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam tatalaksana diare bagi tenaga kesehatan dan 

pemegang program melalui kegiatan orientasi Program Pencegahan dan 

pengendalian PISP.  

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkat kemampuan  petugas PISP 

Provinsi/Kab/Kota/Puskesmas tentang tatalaksana melalui manajemen kasus yang 

efektif dan manajemen program PISP sehingga mampu untuk mendeteksi dan 

mengendalikan epidemi PISP sedini mungkin serta memperkuat kapasitas 

tanggap darurat terhadap epidemi PISP. 

Metode yang digunakan dalam pertemuan ini adalah Presentasi dan tanya jawab  

Dilaksanakan secara daring (online) menggunakan platform Zoom 

Meeting/Webinar yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Narasumber pada 

pertemuan ini adalah: IDAI, PAPDI, Dinkes Kabupaten Muara Enim, Provinsi 
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Sumsel, Koordinator dan Sub Koordinator HPISP. Kegiatan dilaksanakan tanggal 

9 Desember 2021 

 

 

4. Peningkatan dan penguatan kerja sama lintas program seperti KIA, Surveilans, 

Kesling, Gizi dan lain-lain. 

5. Peningkatan pencatatan dan pelaporan data baik secara manual maupun 

elektronik (SIHEPI) 

6. Pengadaan dan penyebarluasan media KIE Program diare baik dengan hardcopy 

maupun softcopy 

7. Kerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Ikatan 

Dokter Indonesia (IDAI) untuk meningkatkan layanan diare yang komprehensif dan 

terstandard 

8. Melakukan kemitraan baik lokal maupun internasional seperti civitas akademika, 

CDC Indonesia, WHO Indonesia, UNICEF Indonesia dan Nutrion International. 

 

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja terkait dengan tenaga, pengetahuan 

dan ketrampilan, anggaran, data serta force majeure. 

Tenaga. Hampir semua level baik di propinsi hingga kabupaten/kota termasuk 

puskesmas mengalami masalah ketenagaan. Kurangnya jumlah SDM, kualifikasi 

pendidikan yang belum sesuai, perpindahan yang begitu cepat, beban kerja yang 

tinggi merupakan masalah yang hampir ditemukan disemua  tingkatan.  
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Pengetahuan dan ketrampilan. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit serta 

tatalaksana kasus diare serta ketrampilan yang dimiliki oleh petugas dalam 

penegakan diagnosa. 

Anggaran. Permasalahan anggaran terutama berkaitan dengan efisiensi dana di saat 

kegiatan sedang berjalan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan 

program. Selain itu program diare juga tidak menjadi prioritas dalam pembangunan 

kesehatan di daerah sehingga berpengaruh terhadap alokasi anggaran yang di 

alokasikan. 

Data. Ketepatan dan kelengkapan laporan dari provinsi masih rendah. Begitu juga 

dengan validasi dan akurasi dari data tersebut. Data yang ada belum dilakukan 

analisis, baik tingkat propinsi maupun kabupaten (baru bersifat pengumpulan data). 

Force Majeure. Tahun 2020 dunia termasuk di Indonesia mengalami pandemi Covid 

19. Hammpir seluruh sumber daya kesehatan terfokus kepada penanganan Covid 19 

sehingga berdampak besar terhadap capaian program-program kesehatan termasuk 

program diare. 

g. Kendala/ Masalah yang dihadapi 

1. Undetected (under-diagnosis cases) 

Orang yang sakit diare namun belum mengakses layanan (14% balita pernah 

menderita diare dalam 2 minggu sebelum survei. Di antara balita tersebut, 80 

persen dibawa ke fasilitas atau tenaga kesehatan) 

2. Under-reporting cases 

Orang yang sudah mengakses layanan, namun belum terlaporkan atau 

tercatatkan. Bisa terjadi di faskes pemerintah dan swasta baik primer ataupun 

rujukan. 

3. Frekuensi pergantian pengelola program PISP yang sering sehingga kapasitas 

pengelola program PISP tidak maksimal dalam melaksanakan program.  

4. Masih rendahnya kepatuhan pengelola program untuk mengirimkan laporan 

bulanan PISP propinsi. 

5. Tidak teralokasikan kegiatan layanan rehidrasi oral aktif (LROA), kegiatan 

surveilans tifoid dan upaya pencegahan demam tifoid pada kelompok anak 

sekolah dalam anggaran APBN pusat dan dana dekonsentrasi serta APBD 

sehingga capaian indikator tidak maksimal.  

6. Kurangnya dukungan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan masyarakat 

terhadap penyakit infeksi saluran pencernaan terutama diare baik dalam 
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pelaksanaan tata laksana diare, surveilans KLB, pelatihan petugas kesehatan, 

logistik (oralit dan zinc) dan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan 

pendukung. 

7. Tidak optimalnya kegiatan program dikarenakan banyak kegiatan yang tidak 

dapat dilaksanakan dikarenakan hampir seluruh sumber daya direalokasi untuk 

penanggulangan pandemi COVID 19. 

8. Karena pandemi COVID 19, kasus diare yang mengakses layanan di fasyankes 

berkurang. 

 

h. Pemecahan Masalah 

1. Mengatasi masalah Undetected (under-diagnosis cases) dengan cara melakukan 
active case finding dengan kegiatan edukasi di masyarakat dan tokoh 

masyarakat serta LS dan LP, pemberdayaan kader untuk penemuan kasus di 

masyarakat. 

2. Mengatasi masalah Under-reporting cases dengan melakukan kegiatan validasi 

data di Puskesmas, penyisiran kasus di fasyankes swasta, mengguankan format 

catpor standar dan seragam. 

3. Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam tatalaksana termasuk dalam 

pencatatan dan pelaporan. 

4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tatalaksana diare. 

5. Optimalisasi kemitraan dengan LSM, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, 

ahli, UN serta lintas program.  

6. Mobilisasi pendanaan, dan bantuan teknis. 

7. Bekerja sama dengan Nutrion International Indonesia dalam melakukan refresh 

tata laksana diare dan kajian kepatuhan pemberian oralit dan zinc oleh petugas 

kesehatan di propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. 

8. Melakukan integrasi program dengan Direktorat Kesehatan Keluarga pada 

kelompok anak sekolah yang melakukan upaya pencegahan demam tifoid 

berupa kegiatan penyuluhan pada anak sekolah dan penjaja makanan di sekitar 

sekolah. 

9. Introduksi vaksinasi rotavirus dan masuk kedalam program imunisasi dasar wajib 

pada tahun 2022. 

10. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas, bimbingan teknis, 

monitoring dan evaluasi program pada masa pandemi Covid 19. 
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11. Optimalisasi sumber daya yang ada dalam rangka percepatan pencapaian target. 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal, progrma Pencegahan dan 

Pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya diare fokus kepada 

tatalasana diare balita sesuai standar. Selain itu juga dilakukan upaya pencapaian 

target penemuan kasus balita diare dengan kegiatan surveilans aktif dan pasif. 

Secara aktif, kader yang telah dilatih diharapkan dapat melaporkan kasus balita diare 

yang ada di wilayah kerjanya, integrasi kegiatan dengan program kesehatan lain 

seperti PIS PK. Secara pasif yaitu Puskesmas mendaptkan laporan dari jejaring 

kerjanya yaitu fasilitas kesehatan swasta yang ada di wilayah kerjanya. 

Pandemi Covid19 mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk 

melakukan refocus anggaran termasuk anggaran untuk P2 PISP, hal ini 

mempengaruhi pencapaian target yang optimal.  

Formula Efisiensi: 

 

Keterangan:  

E  : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi  : Capaian Keluaran i 

 

E = 0,96% 

 

5. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau 

C pada populasi berisiko 

a. Penjelasan Indikator 
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Pengendalian penyakit Hepatitis B dan C akan sangat efektif bila dilakukan 

pemutusan dan pencegahan penularan serta pengobatan pada kelompok berisiko 

tinggi. Kelompok berisiko yang dimaksud terutama adalah ibu hamil, kemudian 

petugas kesehatan, mahasiswa/pelajar kesehatan, perempuan penjaja seks, 

penasun, waria, LSL/Gay, warga binaan penjara, pasien klinik IMS, orang dengan 

terinfeksi HIV, penderita cuci darah, keluarga yang tinggal serumah dengan 

penderita hepatitis B, dan orang dengan riwayat keluarga terinfeksi hepatitis B. Saat 

ini deteksi dini Hepatitis B diprioritaskan kepada ibu hamil karena resiko tertular 

hepatitis B paling besar adalah dari Ibu ke anak sebesar 90% sementara untuk 

Hepatitis C diprioritaskan kepada kelompok risiko tinggi. 

b. Definisi Operasional 

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B 

dan atay C pada kelompok berisiko dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Deteksi dini 

hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid  Diagnostic Test (RDT) HBsAg 

pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dan Deteksi Dini Hepatitis C dengan 

menggunakan Rapid  Diagnostic Test (RDT) Anti HCV. 

c. Rumus Cara Perhitungan 

Persentase kabupaten/kota 

yang melaksanakan 

Deteksi Dini Hepatitis B 

dan atau C pada   

kelompok berisiko 

 

= 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 

melakukan deteksi dini Hepatitis B dan 

atau C pada kelompok berisiko X 100% 

 Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di 

Indonesia 

 

d. Capaian Indikator 

Indikator kegiatan Hepatitis merupakan ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 

2015-2019. Tahun 2015 – 2019 indikator hepatitis hanya pada Hepatitis B, tahun 

2020 -2024 ditambah dengan Deteksi Dini Hepatitis C.  

Grafik 8 

Target Dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan 

Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) dan Atau C 

Tahun 2015-2021 
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Dari grafik di atas terlihat bahwa target indikator kinerja tiap tahun tercapai.  Pada 

Tahun 2021, Persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan Deteksi Dini 

Hepatitis B dan atau C sebesar 93% (478 Kabupaten/Kota) atau sebesar 103% dari 

target 90%.  Capaian indikator berdasarkan provinsi tergambar pada grafik di bawah 

ini: 

 

 

 

 

Grafik 9 

Persentase Kabupaten/Kota Melaksakanan Deteksi Dini Hepatitis Bdan atau C Pada 

Kelompok Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2021 
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Seperti terlihat pada grafik di atas walaupun secara Nasional persentasi 

kabupaten/kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan C sudah di atas 

90% (sudah mencapai target) tapi masih ada 5 provinsi lagi yang belum mencapai 

target yaitu Provinsi Papua (41,38%), Papua Barat (61,54%), Sumatera Utara 

(75,76%), Kalimantan Barat (85,71%), dan Sulawesi Tenggara (88,24%). Terdapat 

27 Provinsi yang sudah seluruh kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini 

Hepatitis B dan atau C. 

Walaupun masih dalam pandemi Covid19, jumlah ibu hamil yang diperiksa Hepatitis 

B dengan menggunakan RDT HBsAg, mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, 

tahun 2020 jumlah ibu hamil yang diperiksa sebanyak 2,682.297, pada tahun 2021 

mengalami kenaikan menjadi 2.946.350 atau 60,28% dari sasaran tahun 2021 

(jumlah sasaran sebesar  4.887.405 ibu hamil berdasarkan data sasaran program 

pembangunan kesehatan tahun 2021). Sebaran ibu hamil diperiksa berdasarkan 

provinsi terlihat di bawah ini: 
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Grafik 10 

Persentase Ibu Hamil diperiksa Hepatitis B (HBsAg) berdasarkan Provinsi Tahun 2021 

 

Terdapat 18 Provinsi dengan persentase ibu hamil diperiksa HBsAg 60% ke atas 

dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi sulawesi selatan sebanyak 84,95% diikuti 

dengan provinsi Bali 82,99%, dan kalimantan Utara 81,92%. Provinsi dengan capain 

tersendah adalah provinsi Sumatera Utara (10.60%). 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator 

3. Peningkatan Perhatian, Keperdulian dan pengetahuan seluruh komponen 

masyararakat dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis dalam rangka Hari 

Hepatitis Sedunia melalui kegiatan :  

a. Membuat surat Edaran Direktorat Jenderal untuk menghimbau seluruh 

Dinas Kesehatan provinsi maupun Kabupaten melaksanakan kegiatan 

dalam rangka peringatan hari hepatitis sedunia 
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b. Penyebarluasan media seperti buku sak Hepatitis, Flyer serta pemasangan 

media luar seperti umbul-umbul dan poster 

c. Siaran Radio Kesehatan yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI dengan tema Segera Tangani 

Hepatitis B 

- tanggal 26 Juli 2021 

- Narasumber : dr. Siti Nadia tarmizi, M. Epid (direktur P2PML) dan Dr. dr. 

Alam;syah Azis, Sp. OG (K) -KFM, KIC, Mkes (PP POGI) 

 

d. Webinar Hari Hepatitis Sedunia ke 12 dengan tema:  Segera Tangani 

Hepatiti 

Tanggal : 28 Juli 2021 

Narasumber  : Prof Dr. dr. Hanafih Oswari, SPA (K), Prof. Dr. dr. Rini a. 

Gani,  SpPD KGEH dan Dr. dr. Irsan Hasan, SPPD, KGEH 

Moderator  : Prof. David Handojo, FINASIM, PhD 

Peserta  : Pengelola Program hepatitis dan  seluruh Indonesia mulai 

tingkat puskesmas sampai pusat, dan  terlaibat dalam 

pencegahan dan pengendalian Hepatitis 

Peserta : Webinar terbuka untuk umum, terutama Pengelola Program 

hepatitis dan petugas yang terlihat dalam pencegahan dan pengendalian 

Hepatitis di seluruh Indonesia mulai tingkat puskesmas sampai pusat. 

Webinar dibuka oleh Menteri Kesehtan, Budi  

Pada seminar ini juga diluncurkan Rencana Aksi Nasional program 

Hepatitis tahun 2020 – 2024  
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Siaran Radio Kesehatan, 26 Juli 

2021 

 

Flyer Webinar Sehari hari Hepatitis 

Sedunia 

 

Weebinar Hari Hepatitis Sedunia, tgl 28 Juli 2021 

 

4. Meningkatkan Pengetahuan Petugas Kesehatan dalam Tatalaksana Hepatitis B 

dan C secara daring memalui aplikasi zoom yang di siarkan langsung (relay) ke  

kanal youtube 

a. Sosialisasi pencegahan dan tatalaksana Hepatitis B pada Anak  

Tanggal : 24 Agustus 2021 

Peserta : Pengelola Hepatitis dan KIA tingkat puskesmas, kabupaten, Provinsi 

dan Pusat   
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Narasumber : Prof Dr. dr. Hanafih Oswari, SPA (K) (IDAI) 

b. Sosialisasi Pencegahan dan Tatalaksana Hepatitis B dan C pada orang 

Dewasa 

Tanggal  : 21 September 2021 

Peserta  : Pengelola Program P2 Hepatitis dan tenaga kesehatan yang terkait  

tingkat puskesmas, kabupaten, Provinsi dan Pusat 

Narasumber  : Dr. Andri S. Sulaiman, SpPD (PPHI) Dan dr. Gde Somajana 

SpPD-KGEH (RSUP Sanglah, Bali/PPHI)  

c. Sosialisasi kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B 

Pada Ibu Hamil di Fasyankes 

Tanggal : 25 Oktober 2021 

 Peserta : Pengelola Hepatitis dan KIA tingkat puskesmas, kabupaten dan 

Provinsi 

  Narasumber : Dr. dr. Alam;syah Azis, Sp. OG (K) -KFM, KIC, Mkes (PP POGI) 

 
Sosialisasi pencegahan dan 
tatalaksana Hepatitis B pada Anak  
 
 

 
Sosialisasi Pencegahan dan 
Tatalaksana Hepatitis B dan C pada 
orang Dewasa 
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Sosialisai kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B Pada 
Ibu Hamil di Fasyankes 

 

3. Melaksanakan Sosialisasi Hepatitis B dan C melalui Gerakan Masyarakat 

(Germas) di 5 daerah yaitu : Sumba Barat (NTT), Subang, Majalengka (jawa 

Barat), dan Nganjuk  (Jawa Timur) 

4. Peningkatan Kapasitas Petugas Hepatitis dalam manajemen Program Hepatitis B 

dan C termasuk pencatatan pelaporan melalui aplikasi SIHEPI 

Kegiatan dilakukan secara daring dan Luring selama 3 hari. Pertemuan ini diikuti 

oleh pengelola Program Pencegahan dan pengendalian heaptitis B dan C tingkat 

Provinsi dan Kabupaten. Narasumber berasa dari Direktorat P2PML (POKSI 

Hepatitis dan PISP), Direktorat Kesehatan Keluarga, PPHI (Peneliti Hati 

Indonesia) dan Direktorat obat publik,  

 

 

5. Pertemuan peningkatan kapasitas Deteksi Dini Hepatitis C (DDHC) dan 

diagnosis fasyankes dari 15 propinsi secara daring yang terbagi menjadi 4 batch 

pada tanggal 26 -29 Oktober 2021 dan dihadiri 550 peserta.  

Tujuan pertemuan untuk membangun jejaring rujukan pengobatan sehingga 

dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan dan pengobatan Hepatitis C serta 

meningkatkan kapasitas petugas Puskesmas / RS yang mempunyai layanan 

PDP, atau PTRM / LASS atau yang memiliki TCM untuk dapat melakukan 

skrining, pencatatan dan pelaporan HCV ke dalam Sihepi. 
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6. Peningkatan kapasitas manajemen Program Hepatitis C untuk Pengelola 

Program Dinas Kesehatan Provinsi (18 Provinsi) dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota (29 Kab/Kota) terbagi dalam 4 batch yang berlangsung pada 

tanggal 22 September, 29-30 September dan 5 Oktober 2021 secara daring dan 

dihadiri oleh 200 peserta.  

Tujuan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas Pengelola Program di level 

provinsi dan Kab/Kota tentang manajemen program Hepatitis C, meningkatkan 

optimalisasi penggunaan logistik Hepatitis C dalam penemuan maupun 

penanganan kasus serta meningkatkan kolaborasi program Hepatitis C dengan 

HIV. 
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7. Peningkatan dan penguatan kerja sama lintas program seperti KIA, HIV, 

Laboratoriun dan promkes serta lintas sektor dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian Hepatitis 

8. Penyediaan logistik untuk deteksi dini hepatitis B dan C sesuai target sasaran 

(HBIG, RDT HbsA, Anti HCV dan obat-obat DAA) 

9. Mengingatkan kembali daerah untuk tetap melaksanakan program Pencegahan 

dan Pengendalian Hepatitis B dan C  sesuai Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 

HK.02.03/III/9204/2020 tentang Pelaksanaan Pendegahan dan Pengendalian 

Hepatitis B dan Hepatitis C dalam era New Normal 

10. Pembukaan layanan Hepatitis C dengan Pengobatan DAA di beberapa provinsi 

seperti: Papua, Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Tengah 

11. Melaksanakan Validasi Data secara Daring dengan mengundang seluruh 

Provinsi dan Kabupaten Kota tanggal 2 – 4 Februari 2021 

Validasi data dilaksanakan selama 3 hari, dan dibagi dalam 11 Kelas, Petugas 

Validasi disesuaikan dnegan Penanggung jawab wilayah masing-masing 

Pada pertemuan ini juga dilakukan refreshing pencatatan dan Pelaporan agar 

petugas P2 Hepatitis mampu melakukan pencatatan dan pelaporan  

12. Peningkatan pencatatan dan pelaporan data Deteksi Dini Hepatitis  baik secara 

manual maupun elektronik (SIHEPI) 

13. Peningkatan kemitraan dengan organisasi profesi seperti Perhimnpunan Peneliti 

Hati Indonesia (PPHI), Ikatan Dokter Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri 

dan Ginekologi (POGI) Indonesia untuk meningkatkan layanan Hepatitis yang 

komprehensif dan terstandard 

14. Peningkatan kemitraan dengan komunitas kelompok berisiko untuk 

mendapatkan akses terhadap kelompok berisiko yang susah dijangkau. 

 

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan 

Tahun 2021 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B 

dan atau C pada populasi berisiko sebesar  91,63% (471 Kabupaten/Kota) dan 

berhasil mencapai target 90%.   

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja Pencegahan dan 

Pengendalian Hepatitis B dan C : 

Tenaga. Walaupun sebagian tenaga P2 Hepatitis B dan C merangkap menjadi 

petugas Covid19 (tenaga survailans maupun tenaga vaksinasi covid19) tetap 

melaksanakan pemeriksaan HBsAg ibu hamil maupun kelompok berisiko lainnya 
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Teknologi Komunikasi 

Pemanfaaatan Teknologi komunikasi seperti zoom meeting dan kanal youtube yang 

bisa menjangkau semua lapisan mulai dari tingkat layanan (Puskesmas), Kabupaten, 

dan Provinsi dalam Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Petugas P2 

Hepatitis dan tenaga Kesehatan yang berkaitan dengan P2 Hepatitis B  

Pemanfaat Teknologi komunikasi tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan tapi juga untuk meningkatkan perhatian dan komitmen petugas dalam 

pencataan dan pelaporan  

Logistik 

Penyediaan logistik untuk pemeriksaan Hepatitis (RDT HBsAg) dan Profilaksi 

Hepatitis B untuk Bayi dari Ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBIg)  yang mencukupi 

juga sangat berperan dalam tercapaianya indikator 

g. Kendala/ Masalah yang Dihadapi 

1. Adanya Pandemi Covid19 mengakibatkan pelayanan Hepatitis B dan C tidak 

optimal 

2.  Sebagian petugas Hepatitis diperbantukan dalam penanganan Covid19 dan 

vaksinasi covid 19 

3.  Refocus Anggaran program Hepatitis baik ditingkat pusat maupun di daerah 

4. Adanya pembatasan kunjungan ibu hamil perhari untuk mengurangi kerumunan 

5. Masih Kurangnya pengetahuan dan dan keperdulian Masyarakat terhadap 

hepatitis B dan C 

6. Program Hepatitis masih belum menjadi prioritas di daerah sehingga 

mengakibatnya kurangnya kepedulian dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten  

akan program hepatitis termasuk dalam hal pencatatan dan Pelaporan hasil 

Kegiatan Program Hepatitis  

7. Kurangnya jumlah SDM (tugas rangkap),  perpindahan yang begitu cepat, beban 

kerja yang tinggi merupakan masalah yang hampir ditemukan disemua  tingkatan, 

baik layanan, kabupaten maupun Provinsi.  

8. Keterbatasan akses layanan Hepatitis B dan C 

h. Pemecahan Masalah 

1. Mengingatkan selalu Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.03/III/9204/2020 

tentang Pelaksanaan Pendegahan dan Pengendalian Hepatitis B dan Hepatitis C 

dalam era New Normal, agar pelaksanaan layanan Hepatitis B dan C tetap 

berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 
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2. Mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam meningkatkan komunikasi 

(Koordinasi dan kerjasama) dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan 

puskesmas misalnya melalui aplikasi zoom, youtube dan Whatsapp 

3. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu hamil, bekerjasama dengan subdit HIV dan 

maternal Neonatal melalui Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak 

(PPIA) HIV, Sifilis dan Hepatitis B (Triple Eliminasi) 

4. Kolaborasi dengan Subdit HIV-AIDS untuk menjangkau populasi Berisiko 

Hepatitis C  

5. Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam Deteksi dini termasuk dalam 

pencatatan dan pelaporan. 

6. Penggerakan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

Hepatitis Virus melalui peringatan hari Hepatitis Sedunia (HHS) 

7. Peningkatan kemitraan dengan LSM, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, 

ahli, UN, lintas program dalam penanggulangan Hepatitis 

8. Mobilisasi pendanaan, dan bantuan teknis 

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal, program Pencegahan dan 

Pengendalian Hepatitis berusaha memprioritaskan kegiatan yang efeknya lebih besar 

tapi mudah dijangkau yaitu dengan melaksanakan Deteksi Dini pada Ibu Hamil, serta 

mengoptimalkan kerjasama dengan program HIV dan KIA untuk menjangkau sasaran 

baik ibu hamil maupun kelompok berisiko lainnya. 

Formula Efisiensi: 

 

Keterangan:  

E : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi : Capaian Keluaran i 
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E = 0,024% 

 

6. Jumlah kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia 

a. Penjelasan Indikator 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2017 tentang Eradikasi 

Frambusia, seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditargetkan mencapai eradikasi. 

Kabupaten/Kota endemis frambusia yang memenuhi syarat (cakupan POPM >90% 

dan tidak ditemukan lagi kasus klinis frambusia) akan masuk ke fase pengawasan 

dengan melakukan survei serologi frambusia tiga tahun berturut-turut. Apabila 

berdasarkan hasil surveilans tidak ditemukan adanya kasus baru dan hasil survei 

serologi selama tiga tahun berturut-turut menyatakan tidak terdapat penularan, maka 

daerah tersebut berhak mengajukan proses sertifikasi frambusia. 

Sementara itu, pada kabupaten/kota non endemis, perlu dilakukan surveilans 

berbasis indikator. Apabila tidak ditemukan kasus konfirmasi dengan surveilans 

sesuai indikator selama > 6 bulan, maka kabupaten/kota tersebut berhak mendapat 

rekomendasi dari Provinsi untuk mendapatkan sertifikat bebas frambusia dari pusat. 

b. Definisi Operasional 

Jumlah kabupaten/kota yang:  

• Pada kabupaten/kota yang tidak pernah memiliki riwayat kasus frambusia: 

berdasarkan hasil surveilans frambusia selama kurun waktu 6 bulan berturut-turut 

tidak ditemukan kasus frambusia. 

• Pada kabupaten/kota yang pernah memiliki riwayat kasus frambusia: berdasarkan 

hasil surveilans frambusia melalui survei serologi frambusia selama kurun waktu 3 

tahun berturut-turut dan POPM frambusia, tidak ditemukan kasus frambusia.  

c. Rumus Cara Perhitungan 

Jumlah kumulatif dari kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan eradikasi yang 

dijelaskan dalam DO.  

 

d. Capaian Indikator 

WHO menetapkan indikator global yaitu adanya Jumlah Kasus Baru Konfirmasi 

Serologis yang Terlaporkan dan Cakupan Pengobatan Frambusia pada Populasi 

Target. Indikator tersebut merupakan persyaratan tercapainya status eradikasi 

frambusia. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi eradikasi frambusia, nantinya suatu 
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negara harus dapat membuktikan ketiadaan frambusia. Pada daerah endemis 

tentunya harus dilakukan pengobatan massal frambusia sebagai upaya penghentian 

transmisi di masyarakat kemudian dilanjutkan dengan survei serologi untuk 

memastikan tidak adanya kasus positif serologis pada anak-anak.  

Dalam Weekly Epidemiological Record for Yaws tahun 2018, WHO 

menginformasikan sebanyak 23 negara pernah mencatat adanya kasus frambusia 

sejak tahun 1950. Sebanyak 62.784 kasus suspek frambusia dilaporkan selama 

periode 2014-2016. Negara dengan beban terbesar selama periode 2014-2018 yaitu 

Kepulauan Solomon (41.130), Indonesia (7.662), Cote d’Ivoire (6.171), Ghana 

(5.172), dan Kamerun (1.883). Frambusia terlaporkan dalam sistem surveilans 

penyakit di 13 negara, dan diketahui tercantum dalam rencana nasional 

penanggulangan penyakit pada 4 negara, termasuk Indonesia. 

Grafik 11 

Target dan Capaian Indikator Kabupaten/kota dengan Eradikasi Frambusia 

 

Sumber: Substansi PTML, 2021 

 

Di tingkat nasional, ditetapkan target “Kabupaten/Kota dengan eradikasi frambusia 

sebesar 42, 172, 283, 393, dan 514 secara berturut-turut pada periode 2020-2024. 

Capaian target tersebut pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 kabupaten/kota yaitu 

Kota Cilegon dan Kabupaten Serang. Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi 

pada 55 daerah Kabupaten/Kota dalam tiga periode sertifikasi yaitu Juli (13), 

November (34) dan Desember (8). 
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Verifikasi dilakukan oleh Provinsi terhadap usulan yang diajukan oleh 

Kabupaten/Kota. Provinsi memberikan penilaian dengan mengecek kelengkapan 

berkas pemenuhan persyaratan dan melakukan wawancara terhadap tim kabupaten 

dan puskesmas. Poin yang dinilai meliputi promosi kesehatan termasuk komitmen 

dari Pemda setempat, pengendalian faktor risiko termasuk pengetahuan petugas, dan 

surveilans frambusia terutama kelengkapan laporan program p2 frambusia.  

Tim Pusat selanjutnya bertugas memverifikasi kembali hasil penilaian provinsi dan 

melakukan perhitungan penilaian ulang sesuai hasil verifikasi ulang. Kemudian 

Komite ahli juga melakukan wawancara terkait penanganan klinis dengan pengelola 

program kabupaten dan puskesmas. Komite ahli akan memberikan penilaian dan 

akan mengeluarkan surat rekomendasi sesuai hasil penilaian.  

Grafik 12 

Situasi Program P2 Frambusia Tahun 2019 – 2021 berdasarkan Kasus Konfirmasi di 

Tingkat Kabupaten/Kota 

 
Sumber: Substansi PTML, 2021 

Indonesia menjadi satu-satunya negara di regional Asia Tenggara yang melaporkan 

adanya kasus frambusia, selain Timor Leste. Kasus frambusia di Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin mengalami penurunan hingga sebanyak 40 kasus pada 

tahun 2020. Di Indonesia, sebanyak 74 kabupaten/kota ditetapkan sebagai 

kabupaten/kota endemis frambusia berdasarkan Kepmenkes no 

HK.01.07/Menkes/496/2017. Penetapan daerah endemis tersebut berdasarkan 

kriteria kabupaten/kota yang pernah memiliki riwayat kasus frambusia pada tahun 
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2010-2017. Kantong frambusia terutama ditemukan pada daerah dengan sanitasi 

lingkungan dan akses terhadap air bersih yang buruk, serta kesadaran masyarakat 

akan kebersihan diri yang rendah.   

 

 
Gambar 5 

Peta Endemisitas Frambusia di Indonesia 

 

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator 

1. Sebagian besar anggaran program P2 Frambusia dialihkan menjadi dana 

dekonsentrasi bagi 34 provinsi. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan 

terintegrasi dengan kusta yaitu advokasi dan sosialisasi bagi LP/LS serta orientasi 

dokter dan petugas pengelola program P2 Kusta dan Frambusia tingkat 

Puskesmas; pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia di 

kabupaten/kota endemis;  

2. Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia (Intensified Case Finding/ 

ICF) (Pelaksanaan dan pendampingan) 

Kegiatan ini berkolaborasi dengan pelaksanaan kegiatan oleh kabupaten/kota 

endemis kusta pada daerah Papua dan NonPapua menggunakan dana 

dekonsentrasi dan pendampingan pelaksanaan oleh tim pusat menggunakan dana 

APBN. Pelaksanaan penemuan kasus difokuskan pada daerah lokus kusta dan 

atau endemis frambusia dengan tujuan untuk penemuan kasus frambusia. 

Pada kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan penemuan dan pemeriksaan kasus, 

namun juga dilakukan edukasi terhadap masyarakat tentang penyakit frambusia.; 

3. Orientasi Dokter Rujukan di Kabupaten/ Kota dan Provinsi  

Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan program P2 

Kusta;  

4. Orientasi Petugas Puskesmas.  



105 
 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat bersamaan 

dengan kegiatan P2 Penyakit Kusta; 

5. Verifikasi Kasus Frambusia; 

6. Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta dan 

Frambusia bersama mitra pemerintah yang membawahi bidang kesehatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 kabupaten/kota terpilih, yaitu Kota Makassar 

(Sulawesi Selatan), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Bekasi (Jawa 

Barat) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur). Adapun tujuan dari kegiatan ini 

adalah melakukan advokasi dan sosialisasi program kusta dan frambusia kepada 

pimpinan setempat serta Lintas Program dan Lintas Sektor untuk mendapatkan 

dukungan kebijakan dan kemitraan daerah; 

7. Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort 

Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan melakukan monitoring dan 

evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan 

validasi dan finalisasi data tahun 2021; 

8. Melanjutkan pengembangan sistem informasi online kusta dan frambusia bagi 

kemudahan pencatatan dan pelaporan program di fasyankes;  

9. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Petugas Pemegang Program Kusta dan 

Frambusia; 

10. Meningkatkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi melalui 

kegiatan Koordinasi Pokja/Komite Ahli Eradikasi Frambusia. 

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan 

Komitmen daerah terhadap Program P2 Frambusia di banyak daerah masih 

tergolong rendah karena bukan merupakan program prioritas. Hanya sedikit daerah 

yang mengalokasikan APBDnya untuk program p2 frambusia.  

Frambusia juga tergolong penyakit yang terabaikan. Dewasa ini banyak petugas 

kesehatan dan masyarakat yang tidak mengetahui apa itu frambusia. Hal tersebut 

menghambat kegiatan deteksi dini dan pembuktian penghentian penularan frambusia 

di masyarakat yang berakibat pada banyak daerah yang memiliki status abu-abu. 

Daerah seperti ini akan dipertanyakan apakah surveilansnya telah berjalan dengan 

adekuat dan akan mempengaruhi penilaian status bebas frambusianya.  

Adanya pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021 juga 

mempengaruhi jalannya program p2 frambusia. Anggaran pusat yang diperlukan 

untuk mendukung pencapaian eradikasi frambusia dipangkas hingga 63 % sehingga 

kegiatan penilaian dan verifikasi status eradikasi kabupaten/kota menjadi sangat 

terbatas.   



106 
 

Pemangkasan juga terjadi pada dana dekonsentrasi bagi provinsi endemis frambusia 

dan APBD terkait program p2 frambusia. Keseluruhannya dialihkan untuk 

penanggulangan COVID-19, sehingga daerah kesulitan dalam melakukan penilaian 

kesiapan eradikasi frambusia terhadap kabupaten/kota.  

Pembatasan kegiatan berupa pengumpulan masyarakat menghambat terlaksananya 

surveilans frambusia. SDM di fasyankes pun diarahkan untuk penanggulangan serta 

vaksinasi COVID-19, sehingga banyak program p2 frambusia yang tidak berjalan 

semestinya. Selama pandemi berlangsung, hampir seluruh kegiatan p2 frambusia, 

seperti koordinasi, sosialisasi program dan sosialisasi pencatatan dan pelaporan 

frambusia dilaksanakan secara daring, sehingga keluarannya kurang maksimal.  

g. Kendala/ Masalah yang dihadapi 

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi program frambusia adalah 

sebagai berikut:  

1. Pandemi Covid-19 

a. Anggaran pusat untuk program p2 frambusia mengalami refocusing hingga 

63%, sehingga kegiatan-kegiatan untuk verifikasi dan penilaian eradikasi 

frambusia kabupaten/kota yang semula akan dilaksanakan pada 172 kab/kota 

sesuai target, hanya terlaksana sebanyak 55 kab/kota pada akhir tahun 2021.  

b. Adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat 

mengakibatkan kegiatan p2 frambusia di lapangan tidak berjalan dengan baik, 

seperti pelaksanaan survei serologi menjadi tidak mencapai target sasaran, 

dan cakupan POPM frambusia kurang maksimal.  

c. Refocusing anggaran Program P2 Frambusia di tingkat daerah  

d. Tenaga kesehatan difokuskan pada penanggulangan dan vaksinasi COVID-

19. 

 

2. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan Lintas Program & Sektor 

a.  Komitmen daerah terhadap Program P2 Frambusia masih rendah karena 

bukan merupakan program prioritas di beberapa daerah.  

b.  Frambusia merupakan penyakit yang erat kaitannya dengan lingkungan dan 

perubahan sosio-ekonomi suatu daerah, sehingga perlu penguatan dari lintas 

sektor seperti sektor-sektor yang membawahi penyediaan air bersih, 

penyehatan lingkungan, peningkatan infrastruktur, dll.   

c.  Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek 

dokter swasta dalam diagnosis frambusia. 
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3. Surveilans  

a. Surveilans frambusia, baik aktif maupun pasif berjalan kurang maksimal 

karena frambusia tidak menjadi prioritas masalah kesehatan di wilayah 

tersebut, selain itu petugas kesehatan juga sebagian besar tidak mengetahui 

penyakit frambusia karena sudah lama tidak ditemukan dan tidak masuk 

dalam kurikulum pendidikan kesehatan.  

b. Partisipasi puskesmas dalam pengisian laporan bulanan frambusia masih 

sangat minim, petugas puskesmas banyak yang belum tersosialisasi dengan 

cara pengisian laporan bulanan frambusia.  

4. Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas 

a. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi dengan beban ganda 

petugas menjadi pemegang program yang lain.  

b. Belum ada kurikulum guna peningkatan kapasitas frambusia 

 

5. Akses Geografis  

Daerah endemis frambusia berada pada lokasi yang sangat sulit dijangkau 

menyebabkan sulitnya pencarian kasus. 

 

h. Pemecahan Masalah 

a. Pemanfaatan perangkat digital untuk berkoordinasi dan melakukan monitoring dan 

evaluasi program.  

b. Tetap melaksanakan kegiatan penanggulangan frambusia, seperti kegiatan 

pencarian kasus, survei serologi atau POPM frambusia dengan memperhatikan 

protokol kesehatan dan mengubah metode menjadi door to door.  

c. Mendorong kabupaten/kota untuk mengajukan usulan bebas frambusia.  

d. Sosialisasi mengenai sertifikasi bebas frambusia baik di kabupaten/kota non 

endemis maupun endemis.  

e. Peningkatan kegiatan advokasi dan sosialisasi program terhadap LP/LS serta 

pemangku kepentingan terkait.   

f. Memperkuat jejaring kemitraan dengan organisasi profesi.   

g. Penguatan surveilans frambusia dengan melakukan penemuan kasus baik secara 

aktif maupun pasif serta memonitoring adanya kasus frambusia di wilayah masing-

masing.  

h. Sosialisasi pengisian laporan bulanan frambusia baik yang bersifat manual 

maupun yang diisi secara online.  

i. Promosi serta penyebaran media KIE frambusia ke masyarakat.  

j. Refreshing materi frambusia kepada pengelola program.  
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i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pengalihan anggaran terkait program P2 frambusia serta pemfokusan tenaga 

kesehatan di daerah untuk penanganan COVID-19, menyebabkan daerah kesulitan 

memenuhi target program dan kegiatan. 

 

Formula Efisiensi 

 

 

Keterangan:  

E : Efisiensi  

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I  

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i 

CKi : Capaian Keluaran i 

 

PAKi  : Rp 568.456.000 

RAKi : Rp 533.923.740 

CKi : 31,98 % 

 

 

   (568.456.000 X 0,32) – 533.923.740 

E = -----------------------------------------------------------------  X 100% 

    (568.456.000 X 0,32) 

= 97 % 

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa untuk Indikator Jumlah 

Kabupaten/Kota dengan Eradikasi Frambusia tercapai 31,98 % dengan 

anggaran Rp 533.923.740 memiliki nilai efisiensi 97 %.  
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B. Realisasi Anggaran 

Dalam mencapai kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN dan PHLN. 

Sesuai DIPA tahun 2021 anggaran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber APBN Direktorat P2PML 

Tahun 2021 

Program Pagu APBN Realisasi APBN Sisa % 

Subbag TU 1.914.555.000 1.829.888.887 84.666.113 95,58% 

Subdit HIV/AIDS Dan PIMS 146.641.190.000 144.617.707.467 2.023.482.533 98,82% 

Subdit TB 811.991.283.000 811.039.920.197 951.362.803 99,88% 

Subdit Hepatitis dan dan 

PISP 
183.308.257.000 183.264.236.287 44.020.713 99,98% 

Subdit ISPA 7.336.364.000 7.079.735.841 256.628.159 96,50% 

Subdit PTML 4.337.009.000 4.106.443.240 230.565.760 94,63% 

Total 1.155.528.658.000 1.151.937.931.919 3.590.726.081 99,68% 

                        

Berdasarkan tabel anggaran di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dit. P2PML Tahun 

2021 sebesar 99,68% atau sebesar Rp. 1.151.937.931.919. Masih terdapat Rp. 3.590.726.081 

(0,32%) yang tidak terlaksana di tahun tersebut.  

Tabel 5 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber PHLN Direktorat P2PML 

Tahun 2021 

No 

SUMBER HIBAH LUAR NEGERI  ALOKASI  DIPA 
HIBAH 2021 

REALISASI % 
PEMBERI HIBAH NO. REGISTER 

    352.060.246.300 310.562.390.920 88,21% 
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1 GF Komp. AIDS 2E6AZTKA 107.168.707.000 66.659.820.138 62,20% 

2 GF Komp TB 26KCA77A 242.328.906.000 241.616.884.432 99,71% 

3 UNFPA 2PAHK2CA 442.388.300 481.621.450 80,22% 

4 WHO  2VC2PCGA 2.120.245.000 1.804.064.900 27,73% 

           

Berdasarkan tabel anggaran di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular langsung dengan sumber dana PHLN untuk PAGU nya 

sebesar Rp. 352.060.246.300, untuk REALISASI sebesar Rp. 310.562.390.920. 

 

     

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pandemi Covid 19 mengakibatkan terjadi penurunan capaian pengobatan TB secara 

global, bukan hanya di Indonesia. 

2. Capaian indikator cakupan penemuan dan pengobatan pasien 

TBC di Indonesia pada tahun 2021 belum mencapai target, dari target 85% hanya didapat 

46,60%.  Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini belum baik. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan tindakan perbaikan agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih 

baik lagi dan mencapai target yang telah ditentukan. 

3. Secara Global, cakupan penemuan dan pengobatan TB pada tahun 2020 adalah sebesar 

58,59%.  Untuk regional, maka regional paling rendah adalah Timur Tengah (51,58%) dan 

regional Afrika (56%), sedangkan regional Asia Tenggara sebesar 60,47%.  Jika 

dibandingkan pada 8 negara dengan beban tertiggi, maka cakupan peneuan dan 

pengobatan tuberkulosis paling rendah di Nigeria (30,04%) diikuti oleh Filipina (43,40%) 

dan Indonesia (45,50%).  

4. Walaupun Indonesia belum mencapai target Cakupan Penemuan dan Pengobatan 

Tuberkulosis (TC) sebesar 85%, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain 

tidak begitu jauh ketinggalannya. 

5. Refocussing anggaran pusat dan daerah bagi penanggulangan Pandemi Covid -19 

menyebabkan kurang maksimalnya penyelenggaraan program P2 Tuberkulosis di daerah 

dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan. 

6. Capaian indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat pada tahun 2021 adalah 94,85% 

atau 107,78% dibandingkat target (88 %). Proporsi kasus baru kusta tanpa cacat yang 



111 
 

tinggi mengindikasikan kegiatan penemuan kasus baik guna mendeteksi kasus secara 

dini. 

7. Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi pada 55 daerah Kabupaten/Kota dalam tiga 

periode sertifikasi yaitu Juli (13), November (34) dan Desember (8). Jumlah ini 

menunjukkan capaian indikator sebesar 33,14% dari target yaitu 172 Kabupen/Kota. 

8. Target Persentase kabupaten/kota 80% Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare 

sesuai standar tahun 2021 belum tercapai, dari 58% yang ditargetkan baru tercapai 

53,31%.  

9. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada 

populasi berisiko tahun 2021 sudat tercapai, dari 90% yang ditargetkan, sudah tercapai 

93% atau sebesar 103% dari target. 

10. Hampir seluruh sumber daya kesehatan terfokus kepada penanganan Covid 19 sehingga 

berdampak besar terhadap capaian program-program kesehatan termasuk kegiatan 

Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan. 

B. TINDAK LANJUT 

1. Perluasan Pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) dengan mulai berkurangnya 

pembatasan mobilisasi masyarakat dan peningkatan penyuluhan agar warga tidak takut 

lagi untuk mendatangi fasilitas kesehatan 

2. Menjamin kualitas transportasi dan dan pemeriksaan spesimen. 

3. Menjaga keberlangsungan pengobatan dan monitoring pengobatan pasien  

4. Peningkatan mutu layanan fasyankes bagi pasien TBCRO karena ruangannya dialihkan 

untuk perawatan Covid-19. 

5. Hendaknya tidak ada lagi refocussing anggaran ataupun efisiensi anggaran sehingga 

pelaksanaan kegiatan tidak terkendala yang berarti. 

6. Diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas surveilans dalam rangka meningkatkan 

proporsi kasus baru kusta tanpa cacat dengan jalan peningkatan kapasitas sumber daya 

dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas program, lintas sektor, organisasi 

profesi dan organisasi kemasyarakatan serta OYPMK (Orang Yang Pernah Mengalami 

Kusta) 

7. Diperlukan peningkatan komitmen pusat dan daerah terhadap Program P2 

Frambusiabaik dari segi pendanaan, koordinasi, sosialisasi program dan sosialisasi 

pencatatan dan pelaporan frambusia. Komitmen ini sangat dibutuhkan terutama di era 

Pandemi COVID 19. 

8. Diperlukan pengembangan teknologi dalam pelaporan Kusta Frambusia berbasis 

elektronik. 



112 
 

9. Mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam meningkatkan komunikasi (Koordinasi 

dan kerjasama) dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas 

misalnya melalui aplikasi zoom, youtube dan Whatsapp 

10. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu hamil, bekerjasama dengan subdit HIV dan 

maternal Neonatal melalui Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) 

HIV, Sifilis dan Hepatitis B (Triple Eliminasi) 

11. Kolaborasi dengan Subdit HIV-AIDS untuk menjangkau populasi Berisiko Hepatitis C  

12. Peningkatan Kapasitas Pengelola program Hepatiits dan PISP termasuk dalam 

pencatatan dan pelaporan. 

13. Peningkatan kemitraan dengan LSM, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, ahli, 

UN, lintas program dalam penanggulangan Hepatitis 

 

 


