
 
 

 

 

 

 

GAMBARAN PELAKSANAAN SURVEILANS 

CAMPAK DI PUSKESMAS CEPU DAN TUNJUNGAN 

KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

Oleh 

 

Etty Sugiasih 

NIM. 6450407019 

 

 

 

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 



 
 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang 

Februari 2011 

 

ABSTRAK 

 

Etty Sugiasih 

Gambaran Pelaksanaan Surveilans Campak di Puskesmas Cepu dan 

Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2012 

VI + 61 halaman + 5 tabel + 4 gambar + 22 lampiran 

 

 Surveilans campak adalah pemantauan secara terus menerus terhadap 

setiap kejadian tersangka kasus campak di masyarakat, meliputi mencatat semua 

kasus campak ke dalam formulir C-1. Sistem pelaporan C-1 campak masih kurang 

baik. Ketepatan dan kelengkapan Puskesmas Cepu yaitu 100% dan 75%, 

sedangkan, untuk puskesmas Tunjungan yaitu 60% dan 0%. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

surveilans campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Blora tahun 2012, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan informan dalam 

penelitian ini adalah petugas pelaksana surveilans dan petugas surveilans dinas 

kesehatan. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara, kemudian dianalisis dengan metode content analysis. 

 Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan pada kegiatan 

surveilans yang meliputi: pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, 

analisis dan, interpretasi data,penyebarluasan informasi dan umpan balik. 

Sedangkan kegiatan evaluasi dari kedua puskesmas sama. 

Saran yang diberikan kepada puskesmas adalah agar lebih ditingkatkan 

untuk koordinasi dengan bidan desa setempat agar dapat menghasilkan data yang 

lengkap dan tepat. 

 

 

Kata kunci: Surveilans Campak, Ketepatan dan Kelengkapan Laporan 

Kepustakaan: 24 (1997- 2011) 
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ABSTRACT 

 

 

Etty Sugiasih 

 

Implementation of Measles Surveillance overview in Public Health Centers 

Cepu and Tunjungan Blora Regency Year 2012 

VI + 61 page + 5 table+ 4 pictures + 22 appendices 

 

Measles surveillance is constantly monitoring for any suspected case of 

measles incidence in the community, including record of all case measles into the 

form C-1. C-1 reporting system measles is still not good. The accuracy and 

completeness of the report centers Cepu are 100% and 75%, whereas, for the 60% 

Tunjungan centers and 0%. 

This study aims to find a picture of measles surveillance in the health 

center and Tunjungan Blora Cepu 2012, the method used in this study is 

descriptive and informants in this study are implementing surveillance officer, 

head of public health center, department of surveillance officer. Instruments used 

in this study is the interview guides, and then analyzed by the method of content 

analysis. 

Survey results revealed that there are differences in surveillance activities 

include: data collection, processing and presentation of data, analysis and 

interpretation of data, dissemination of information and feedback. Even both of 

public heathth center’s are same. 

The advice given to the health center is further enhanced in order to coordinate 

with local midwives in order to produce complete and accurate data. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Upaya bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal 

diperlukan suatu tatanan. Hal ini sebagai perwujudan kesejahteraan umum dalam 

rangka mencapai tujuan di bidang kesehatan  (Surat Keputusan Standar Pelayanan 

Minimal, 2003:8). Salah satu  upaya mencapai tujuan kesehatan nasional adalah 

pengendalian penyakit campak melalui surveilans campak. 

Penyakit campak adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh virus 

campak dari famili Paramixovirus, genus Morbilivius. Penyakit ini ditandai 

dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivitis yang kemudian 

diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit (rash). Campak biasanya menyerang 

anak berusia 5-10 tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Di Indonesia 

penyakit campak masih menjadi masalah, karena berdasarkan data jumlah 

penderita sampai saat ini masih tinggi (Widoyono, 2008). 

Jumlah kasus campak tahun 2009 di Indonesia sebanyak 18.055 kasus (IR 

(Incident Rate): 0,77 per 10.000 penduduk). Sedangkan pada tahun 2010 

sebanyak 17.139 kasus (IR: 0,73 per 10.000 penduduk) dengan target IR di 

Indonesia adalah 0 per 10.000 penduduk (Depkes RI: 2010). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, di Jawa 

Tengah pada tahun 2009 ditemukan kasus sebanyak 3.614 penderita (IR: 1,09 per 
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10.000 penduduk), sedangkan pada tahun 2010 ditemukan kasus sebanyak 2.814 

penderita (IR: 0,85 per 10.000 penduduk) dengan jumlah meninggal dunia 

sebanyak 5 orang (CDR (Cruth Death Rate): 0,01 per 100.000 penduduk). Pada 

tahun 2011 Jawa Tengah mengalami suspek kejadian luar biasa (KLB) campak 

berjumlah 482 kasus. Salah satu daerah yang mengalami KLB adalah Kabupaten 

Blora dengan suspek KLB berjumlah 95 kasus (Dinkes Jateng, 2011) 

Di Kabupaten Blora didapat data kasus campak yang pada tahun 2009 

terdapat 13 penderita (IR: 0,16 per 10.000 penduduk), pada tahun 2010 cenderung 

menurun dengan jumlah penderita sebanyak 30 penderita (IR: 0,30 per 10.000 

penduduk). Sedangkan pada tahun 2011 jumlah kasus sebanyak 120 (IR: 14,46 

per 100.000 penduduk). 

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Blora kasus campak angka kejadian 

kasus campak di Puskesmas Cepu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

tidak pernah mengalami kasus campak. berbeda dengan Puskesmas Tunjungan 

yang tiap tahun masih terdapat kasus campak. pada tahun 2010 terdapat 1 

penderita campak. Pada tahun 2011 kasus campak meningkat menjadi 2 penderita, 

sedangkan pada tahun 2012 di Puskesmas Tunjungan mengalami penurunan 

menjadi 1 penderita,(Dinkes Blora, 2011). 

Salah satu program pemerintah untuk memberantas kasus campak yaitu 

melalui kegiatan surveilans epidemiologi yang bertujuan untuk memantau 

kemajuan kegiatan pemberantasan campak. Sehingga kasus campak yang ada 

dimasyarakat dapat ditekan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora kegiatan 

surveilans yang ada di Kabupaten Blora baik. Hal ini ditunjukkan dengan data 
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yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa 

kelengkapan laporan rata-rata di tahun 2011 berjumlah 98,15% dan untuk 

ketepatan yang rata-rata sekitar 29,61%. Apabila jumlah IR yang tinggi disuatu 

tempat menunjukkan bahwa pelaksanaan surveilans ditempat tersebut masih 

kurang. Dari 26 pukesmas yang ada di Kabupaten Blora terdapat 2 puskesmas 

tingkat surveilans campak belum memenuhi indikator kinerja surveilans. 

Puskemas yang sudah memenuhi indikator kinerja surveilans adalah Puskesmas 

Cepu dengan prosentase kelengkapan dan ketepatan laporannya 100% dan 75%, 

sedangkan puskesmas yang masih jauh dari indikator kinerja adalah Puskesmas 

Tunjungan dengan prosentase kelangkapan dan ketepatan laporan sebanyak 60% 

dan 0% (Dinkes Blora, 2010). Indikator kinerja surveilans campak dari Depkes RI 

untuk kelengkapan adalah ≥ 90% dan untuk ketepatan waktu dalam pengumpulan 

laporan adalah ≥ 80% 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Surveilans Campak di 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2012”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Bagaimana gambaran pelaksanaan surveilans campak di Puskemas Cepu 

dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2012. 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 
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1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pengumpulan data penyakit campak 

oleh petugas surveilans di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten 

Blora tahun 2012? 

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 

penyakit campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora 

tahun 2012? 

3. Bagaimana gambaran pelaksanaan analisis data dan interpretasi data 

tentang penyakit campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten 

Blora tahun 2012? 

4. Bagaimana gambaran pelaksanaan penyebarluasan informasi dan umpan 

balik penyakit campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten 

Blora tahun 2012? 

5. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kegiatan surveilans di Puskesmas Cepu 

dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran pelaksanaan surveilans campak di Puskesmas Cepu 

dan Tunjungan Blora tahun 2012. 

1.3.2 Tujuan Khusus. 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan data penyakit campak di 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2012 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data penyakit 

campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2012 
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3. Mendeskripsikan pelaksanaan analisis dan interpretasi data tentang 

penyakit campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora 

tahun 2012 

4. Mendeskripsikan pelaksanaan penyebarluasan informasi dan umpan balik 

penyakit campak di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora 

tahun 2012 

5. Mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kegiatan surveilans di Puskesmas 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk Puskesmas Cepu dan Tunjungan  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi puskesmas mengenai kasus 

campak serta pelaksanaan survailans campak, sehingga program yang telah 

disusun dapat terlaksana dengan baik. 

1.4.2 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Blora 

 Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi dinas kesehatan mengenai 

kasus campak serta pelaksanaan survailans campak, sehingga program yang telah 

disusun dapat terlaksana dengan baik. 

1.4.3    Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Dapat digunakan sebagai bahan pustaka di Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dalam 

pengembangan ilmu di bidang epidemiologi, khususnya mengenai kajian 

surveilans penyakit. 

1.4.4 Untuk Peneliti 
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 Sebagai pengalaman langsung bagi peneliti dalam melakukan penelitian 

dalam bentuk tulisan ilmiah, khususnya mengenai masalah yang berhubungan 

dengan survailans penyakit campak. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 

No Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Hasil 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran 

epidemiologi 

kasus campak dan 

indikator kerja 

surveilans 

campak rutin di 

Indonesia tahun 

2005-2008 (studi 

kasus data Sub 

Dit Surveilans 

Epidemiologi 

Departemen 

Kesehatan RI) 

Tutik Inayah 

Susilaningsih 

2009; 

Sub Dit 

Surveilans 

Epidemiologi 

Departemen 

kesehatan RI 

 

 

 

Deskriptif 

dengan 

desain studi 

korelasi 

populasi 

kasus campak 

banyak terjadi pada 

daerah dengan 

kepadatan 

penduduk tinggi 

dengan insiden > 

16 per 100.000 

orang tahun, pada 

kelompok umur < 5 

tahun dengan status 

tidak diimunisasi, 

dan kasus tertinggi 

terjadi pada bulan 

Januari setiap 

tahunnya. 

2. Keterlambatan 

petugas dalam 

penyampaian 

laporan KLB dari 

puskesmas ke 

dinas kesehatan 

(Studi di Kota 

Semarang) 

Sutarman, 

Ludfi 

Santoso, 

Sakundarno 

Adi 

2006-2007, 

Kota 

Semarang 

Kohort Adanya hubungan 

antara lama tugas, 

pengetahuan, 

motivasi, 

pendidikan, 

pelatihan surveilans 

epidemiologi 

Penelitian yang akan dilakukan memuat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain (Tabel 1.2) : 

Tabel 1.2 : Perbedaan Penelitian 

No Perbedaan Tutik Inayah S Sutarman, dkk Etty Sugiasih 

1. Judul Gambaran 

epidemiologi kasus 

campak dan indikator 

Keterlambatan 

petugas dalam 

penyampaian 

Gambaran 

pelaksanaan 

surveilans campak 
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kerja surveilans 

campak rutin di 

Indonesia tahun 2005-

2008 (studi kasus data 

Sub Dit Surveilans 

Epidemiologi 

Departemen kesehatan 

RI) 

laporan KLB dari 

puskesmas ke dinas 

kesehatan (studi di 

Kota Semarang) 

di Puskesmas Cepu 

dan Tunjungan 

Kabupaten Blora 

tahun 2010 

2. Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

2009 

Sub Dit Surveilans 

Epidemiologi 

Departemen kesehatan 

RI 

2006-2007 

Kota Semarang 

2010 

Puskesmas Cepu 

dan Puskesmas 

Tunjungan 

Kabupaten Blora 

3. Rancangan 

Penelitian 

Deskriptif dengan 

desain studi korelasi 

populasi 

Kohort Deskriptif dengan 

desain studi 

perbandingan 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah : 

 Perbedaan penelitian dengan Tutik Inayah S terletak pada tempat, dan  

tahun penelitian, dan rancangan penelitian yaitu penelitian dilakukan di Sub Dit 

Surveilans Epidemiologi Departemen kesehatan RI pada tahun 2009 dengan 

rancangan penelitian deskriptif dengan desain studi korelasi populasi. Perbedaan 

penelitian dengan Sutarman dkk terletak pada tempat, dan tahun penelitian, dan 

rancangan penelitian yaitu penelitian dilakukan di Kota Semarang pada tahun 

2006-2007 dengan desain penelitian kohort. Pada penelitian ini  dilakukan pada 

tahun 2010 di Puskesmas Cepu dan Puskesmas Tunjungan Kabupaten Blora 

dengan rancangan penelitian deskriptif dengan desain studi perbandingan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Blora, khususnya di 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan. 
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1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011–Juli 2012. 

 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

kajian Epidemiologi tentang surveilans campak. 

  

8 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Penyakit Campak 

 Penyakit campak adalah penyakit yang ditandai dengan gejala awal 

demam, batuk, pilek, dan konjungtivitis, yang kemudian diikuti dengan bercak 

kemerahan pada kulit (rash). Campak disebabkan oleh virus campak 

(Paramyxovirus) yang disebarkan melalui udara. Virus campak berasal dari famili 

Paramyxovirus, genus Morbillivirus. Virus ini adalah virus RNA yang dikenal 

hanya mempunyai satu antigen. Struktur virus ini mirip dengan virus penyebab 

parotitis epidemis dan parainfluenza. Virus campak dapat bertahan selama 

beberapa hari pada temperatur 0º C dan selama 15 minggu pada sediaan beku. Di 

luar tubuh manusia  virus ini mudah mati. Pada suhu kamar sekalipun, virus ini 

akan kehilangan infektifitasnya sekitar 60% selama 3-5 hari (Widoyono, 2005). 

 Virus campak mudah menularkan penyakit. Virulensinya sangat tinggi, 

terutama pada anak yang rentan dengan kontak keluarga, sehingga hampir 90% 

anak rentan akan tertular. Campak ditularkan melalui droplet di udara oleh 

penderita sejak 1 hari sebelum timbulnya gejala klinis sampai 4 hari sesudah 

munculnya ruam. Masa inkubasinya antara 10-12 hari (Widoyono, 2005:75).  

 Pencegahan penyakit campak dapat dilakukan dengan memberikan 

imunisasi pada bayi usia 9 bulan. Vaksin campak berasal dari virus hidup yang 

dilemahkan. Pemberian vaksin dengan cara intrakutan atau intramuskular dengan 

dosis 0,5 cc (Widoyono, 2005:73). 
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 Sejak dilakukan kampanye campak di Indonesia, angka kematian 

penderita campak diharapkan menurun sehingga upaya program pemberantasan 

campak dari tahap reduksi mulai diarahkan kepada tahap eliminasi dengan 

penguatan stategi imunisasi dan surveilans yang berbasis individu (case based). 

2.1.2 Surveilans Epidemiologi 

2.1.2.1 Pengertian Surveilans Epidemiologi 

 Surveilans epidemiologi adalah suatu rangkaian proses pengamatan yang 

terus menerus sistematik dan berkesinambungan dalam pengumpulan data, 

analisis dan interpretasi data kesehatan dalam upaya untuk menguraikan dan 

memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan untuk menguraikan dan 

memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan penanggulangan yang 

efektif dan efesien terhadap masalah kesehatan masyarakat tersebut (Depkes RI, 

2003:15). 

2.1.2.2 Tujuan Surveilans 

2.1.2.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari surveilans adalah diperolehnya  informasi epidemiologi  

penyakit tertentu dan terdistribusinya informasi tersebut kepada program terkait, 

pusat-pusat kajian,  pusat penelitian, serta unit surveilans lain. 

2.1.2.2.2 Tujuan Khusus 

a) Terkumpulnya data kesakitan, data laboratorium, dan data KLB penyakit 

dan keracunan di puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium, sebagai 

sumber data surveilans terpadu penyakit. 

b) Terdistribusikannya data kesakitan, data laboratorium, serta data KLB 

penyakit dan keracunan tersebut kepada unit surveilans dinas kesehatan 

kabupaten/kota, unit surveilans dinas kesehatan propinsi, dan unit 
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surveilans Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan 

Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan. 

c) Terlaksananya pengolahan dan penyajian data penyakit dalam bentuk 

tabel, grafik, peta, dan analisis epidemiologi lebih lanjut oleh unit 

surveilans dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan propinsi, dan 

ditjen PPM &PL Depkes. 

d) Terdistribusinya hasil pengolahan dan penyajian data penyakit beserta 

hasil analisis epidemiologi lebih  lanjut dan rekomendasi kepada program 

terkait di puskesmas, rumah sakit, laboratorium, kabupaten/kota, propinsi, 

nasional, pusat-pusat riset, pusat-pusat kajian dan perguruan tinggi, serta 

sektor terkait lainnya 

2.1.2.3 Komponen Surveilans 

2.1.2.3.1 Pengamatan/ Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data surveilans dapat dilakukan melalui surveilans pasif dan 

surveilans aktif. Surveilans pasif dilakukan dengan cara petugas surveilas hanya 

menunggu datangnya data dari unit sumber data dari puskesmas, rumah sakit, 

laboratorium, sumber data lainnya seperti pusat riset dan penelitian yang 

berkaitan. Surveilans aktif dilakukan dengan cara melakukan kunjungan petugas 

ke unit sumber lainnya seperti pusat riset dan penelitian yang berkaitan (Depkes 

RI, 2003: 15). 

2.1.2.3.2 Kompilasi, Analisis, dan Interpretasi Data 

 Dalam pengolahan data, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengolahan data dan analisis data surveilans yaitu ketepatan waktu dan sensitifitas 

data. Ketepatan waktu sangat berkaitan dengan periode watu dan penerimaan data 

(Depkes RI, 2003: 16). 
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 Kriteria pengolahan data yang baik adalah tidak membuat kesalahan 

selama proses pengolahan data, dapat diidentifikasikan adanya perbedaan dalam 

frekuensi dan distribusi kasus, teknik pengolahan data yang dipakai tidak 

menimbulkan pengertian yang salah atau berbeda, dan metode yang dipakai sesuai 

dengan metode-metode lazim (Depkes RI, 2003: 16). 

 Untuk melakukan analisis dan interpretasi data sangat tergantung pada 

tingkat unit kesehatan, serta membutuhkan keterampilan petugas kesehatan 

khususnya petugas surveilans yang ada pada unit tersebut, karena hal tersebut 

dapat mempengaruhi hasil analisis dan interpretasi yang diperlukan untuk 

membuat rekomendasi atau saran-saran yang menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (Depkes RI, 2003: 16) 

2.1.2.3.3 Umpan Balik dan Penyebarluasan Data 

 Kunci keberhasilan surveilans adalah memberikan umpan balik kepada 

sumber-sumber data surveilans agar mudah memberikan kesadaran kepada 

sumber data tentang pentingnya proses pengumpulan data. Bentuk umpan balik 

yang biasanya adalah ringkasan informasi atau korektif laporan yang diberikan 

(Depkes RI, 2003:17). 

Penyebarluasan data atau informasi dilakukan dalam tiga arah yang 

meliputi: 

1. Ditujukan ke tingkat administrasi yang lebih tinggi sebagai informasi 

untuk dapat menentukan kebijakan selanjutnya 

2. Dikirim kepada instansi pelapor atau ke tingkat administrasi yang lebih 

rendah yang berfungsi sebagai pengumpul dan pelapor data dalam bentuk 

umpan balik 
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3. Disebarluaskan kepada instansi terkait dan kepada masyarakat luas (Nur 

Nasyri Noor, 2008: 152). 

2.1.2.4 Kegiatan Surveilans 

Kegiatan surveilans telah dapat dikembangkan dan perlu dimantapkan 

penyelenggaraannya agar dapat berfungsi dengan baik adalah: 

2.1.2.4.1 Sistem Surveilans Terpadu Penyakit 

Sistem ini memanfaatkan data rutin dari laporan kesakitan bulanan 

puskesmas serta laporan morbiditas dan mortalitas rumah sakit terhadap 28 

penyakit tertentu. 

Tren morbiditas dari laporan ini sangat dibutuhkan bagi program serta 

sektor yang memiliki kemampuan melakukan penanggulangannya. 

2.1.2.4.2 Sistem Surveilans Sentinel 

Dalam upaya mendapatkan informasi kesakitan penyakit tertentu yang 

dilengkapi dengan informasi pelaksanaan program penyakit secara khusus, 

sehingga kualitas pelaksanaan program dapat memonitor keberhasilannya, maka 

dikembangkan puskesmas sentral di setiap kabupaten/ kota. 

2.1.2.4.3 Surveilans Khusus 

Pelaksanaan surveilans khusus merupakan pelaksanaan kegiatan surveilans 

yang mempunyai komitmen tinggi dengan surveilans internasional dan nasional 

sehingga harus mendukung secara optimal pelaksanaannya. 

2.1.2.4.4 Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penyelidikan KLB 

 Pengembangan pengamatan penyakit potensial KLB melalui Sistem 

Kewaspadaan Dini terutama oleh puskesmas dan surveilans dinas kesehatan 
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kabupaten/ kota. Pelaksanaan penyelidikan KLB dilakukan secara terpadu dengan 

unit program dan sektor terkait perlu ditingkatkan. 

2.1.2.4.5 Studi Khusus 

 Hasil studi khusus yang dilakukan program atau lintas sektor akan 

dimanfaatkan oleh surveilans dalam melengkapi kajian terhadap data program 

terkait (survei cepat, cohort study, dan sebagainya) 

2.1.2.4.6 Analisis dan Interpretasi Data 

 Analisis dan kajian data dilakukan terhadap data surveilans yang dihimpun 

oleh unit surveilans serta data yang diperoleh program pemberantasan penyakit 

yang ada. Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil analisis/ kajian data 

surveilans baik ketepatan waktu dan sensitifitas laporan, maka menggunakan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi komputerisasi dalam pengolahan dan analisis 

data surveilans. 
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2.1.2.5 Alur Surveilans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Diagram Alur Surveilans (Sumber Depkes RI, 2003). 
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Alur sistem dimulai dari pengumpulan data. Sumber data dapat berasal 

dari masyarakat, dokter, rumah sakit, laboratorium, sekolah, catatan statistik. Data 

dikompilasi dan diolah oleh petugas surveilans, kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan sehingga menjadi informasi yang siap pakai. Hasil analisis dan 

interpretasi data digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dalam 

menentukan tindak lanjut dan bila perlu dilakukan pelacakan/investigasi sebelum 

menentukan tindakan. Disamping itu hasil interpretasi data harus disebarluaskan 

ke instansi yang lebih tinggi dan lintas sektor yang terkait. Kegiatan yang tidak 

boleh dilupakan adalah pembuatan umpan balik (feed back) kepada informasi/ 

pembuat laporan awal (Depkes RI, 2003). 

2.1.2.6 Manajemen Surveilans 

Agar kegiatan surveilans dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu adanya suatu manajemen yang baik mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi melalui pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output untuk 

menerjemahkan komponen manajemen (5M(man, material, methode, money & 

marketing)) (Depkes RI, 2003: 7) 

2.1.2.6.1 Input 

2.1.2.6.1.1 Ketersedian Data 

 Data yang didapatkan dari laporan kasus campak puskesmas adalah data 

tanggal sakit, nama penderita, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tempat 

perawatan, tanggal masuk, jenis sakit (campak), status kasus (penderita atau 

meninggal). Data yang dihasilkan akan digunakan untuk melihat perkembangan 

kasus serta penyebaran kasus di wilayah kelurahan, kecamatan, maupun secara 
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keseluruhan di Kabupaten Blora untuk sistem kewaspadaan dini penyakit campak 

(Depkes RI, 2003: 7-8). 

2.1.2.6.2 Ketersediaan Sarana dan Fasilitas Surveilans 

 Sarana pengolah data dan komunikasi yang ada di dinas kesehatan 

kabupaten/ kota terdiri dari komputer, perangkat lunak seperti epi info, epi map, 

kalkulator, alat tulis kantor, buku pedoman/ petunjuk teknis, formulir 

pengumpulan data surveilans, dan perangkat seminar. Sedangkan perlengkapan 

surveilans puskesmas/ rumah sakit (surveilans kits) yaitu kalkulator, kertas grafik, 

formulir perekam, pengolahan dan pelaporan, mesin ketik, alat komunikasi 

telepon dan faksimili), komputer pengolahan data, dan program aplikasinya 

(Depkes RI, 2003: 8). 

2.1.2.6.3 Ketersediaan Dana Surveilans 

 Sumber dana surveilans dapat berasal dari dana program (APBD, APBN, 

block grant), atau bantuan luar negeri, swasta/ LSM, dll (Depkes RI, 2003: 8). 

2.1.2.6.4 Ketersediaan Tenaga Surveilans (Sumber Daya Manusia) 

 Keberhasilan dan kelancaran kegiatan surveilans didukung oleh keadaan 

sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia (SDM) bidang surveilans 

yang seharusnya berada di dinas kesehatan didasarkan pada Kepmenkes 

No.1116/2003. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup diharapkan dapat 

melaksanakan kegiatan surveilans dengan baik (Laksono T, dkk, 2004: 123). 

2.1.2.6.5 Proses 

Proses pelaksanaan kegiatan surveilans disesuaikan dengan kegiatan 

diusulkan melalui perencanaan tahunan. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh unit 

surveilans adalah:  

a) Pengumpulan, validasi data 

b) Pengiriman laporan  

17 



 
 

c) Pemantauaan kecenderungan terjadinya KLB dengan PW (Mingguan), 

penyakit dan program 

d) Konfirmasi dugaan adanya KLB (SKD-KLB) 

e) Pertemuan analisis aktif ke pelayanan swasta 

f) Buku data surveilans Puskesmas 

Indikator proses adalah frekuensi pertemuan data oleh tim epidemiolog 

dan jumlah rekomendasi yang dihasilkan.   

2.1.2.6.6 Monitoring dan Evaluasi 

Untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam manajemen 

kegiatan surveilans sebaiknya selalu dilakukan monitoring terutama terhadap 

proses dan keluaran/ output kegiatan surveilans secara keseluruhan. Dengan 

monitoring kelemahan akan segera diketahui dan segera dilakukan perbaikan, 

sedangkan melalui evaluasi dapat ditentukan strategi penyusunan perencanaan 

unit survelans tahun berikutnya. 

2.1.3 Penilaian Sistem Surveilans 

Ukuran yang dipakai dalam melakukan evaluasi pada sistem surveilans 

didasarkan pada beberapa aspek berikut: 

1. Kepentingan 

Pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan 

masyarakat dan kebutuhan untuk mengamati tersebut dapat dilihat dari beberapa 

cara. Suatu peristiwa kesehatan yang menyerang banyak penduduk atau menyerap 

sumber daya dan sumber dana besar jelas akan mempunyai arti penting. Namun 

demikian, bukan tidak mungkin bahwa suatu peristiwa kesehatan yang menyerang 
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penduduk dalam jumlah relatif sedikit juga dapat dikatakan mempunyai arti 

penting seperti adanya KLB suatu penyakit yang sifatnya terbatas. Akhirnya, 

pentingnya suatu peristiwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 

preventabilitas. 

2. Kegunaan 

Suatu sistem dapat dikatakan bermanfaat bila sistem tersebut mempunyai 

andil dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit, termasuk meningkatkan 

pemahaman akan implikasi dari penyakit tersebut terhadap kesehatan masyarakat. 

Sistem juga akan dianggap tidak penting, tetapi ternyata terbukti bahwa peristiwa 

tersebut sebenarnya penting. 

Dalam menilai manfaat suatu sistem surveilans, harus dimulai dengan 

meninjau tujuan dari sistem tersebut disamping mempertimbangkan peranan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam pengambilan keputusan dan 

tindakan pencegahan. Sistem akan menjadi lebih bermanfaat bila sistem tersebut 

dapat: 

a. Mendeteksi tanda-tanda adanya perubahan kecenderungan penyakit. 

b. Mendeteksi adanya KLB. 

c. Memperkirakan besar kesakitan atau kematian. 

d. Merangsang penelitian epidemiologis untuk mengawali tindakan 

penanggulangan atau pencegahan. 

e. Mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

penyakit. 

f. Memungkinkan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan 

penanggulangan. 
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g. Mengawali upaya untuk meningkatkan tindakan-tindakan praktek klinis 

oleh petugas yang terlibat dalam sistem surveilans (Sidharta, 1997). 

Kegunaan/ manfaat sistem surveilans dipengaruhi oleh beberapa atribut 

dari sistem tersebut meliputi  kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, 

sensitivitas, nilai predektif positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu. 

a. Kesederhanaan 

 Kesederhanaan dari suatu sistem surveilans mencakup kesedehanaan 

dalam hal struktur dan kemudahan pengoprasiaannya. Sistem surveilans dirancang 

sesederhana mungkin, namun masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Fleksibilitas 

 Suatu sistem surveilans yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai 

peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Sistem yang 

fleksibel dapat menerima, misalnya penyakit dan masalah kesehatan yang baru 

diidentifikasikan, perubahan definisi kasus, dan variasi-variasi dari sumber 

pelaporan. 

c. Akseptabilitas 

 Akseptabilitas menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk 

berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveilans mencakup kemauan 

seseorang yang bertangungjawab terhadap pelaksanaan sistem surveilans untuk 

menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu  (Laksono 

dkk, 2004: 95). 
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d. Sensitivitas 

 Sensitivitas dari suatu sistem surveilans dapat dilihat pada tingkat 

pengumpulan data, proporsi kasus dari suatu penyakit masalah kesehatan yang 

terdeteksi oleh sistem surveilans. 

e. Nilai Predektif Positif 

 Nilai predektif positif (NPP) adalah proporsi dari populasi yang 

diidentifikasikan sebagai kasus oleh suatu sistem surveilans dan kenyataannya 

memang kasus. 

f. Kerepresentatifan 

 Suatu sistem surveilans yang representatif akan menggambarkan secara 

akurat kejadian dari suatu peristiwa kesehatan dalam periode waktu tertentu dan 

distribusi peristiwa tersebut dalam masyarakat menurut tempat dan orang. 

Kerepresentatifan dinilai dengan membandingkan karakteristik  dari kejadian-

kejadian yang dilaporkan dengan semua kejadian yang ada.  

g. Ketepatan Waktu 

 Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan atau kelambatan diantara 

langkah-langkah dalam suatu sistem surveilans dan waktu yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi tren, KLB, atau hasil dari tindakan penanggulangannya, serta 

adanya informasi mengenai upaya penanggulangan penyakit, baik dalam hal 

tindakan penanggulangan yang segera dilakukan maupun rencana jangka panjang 

dari upaya pencegahan (Laksono dkk, 2004: 96). 
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2.1.4 Surveilans Campak 

2.1.4.1 Pengertian Surveilans Campak 

Surveilans campak adalah pemantauan secara terus menerus terhadap 

setiap kejadian tersangka kasus campak di masyarakat, meliputi mencatat semua 

kasis campak ke dalam formulir C1, melaporkan ke tingkat yang lebih atas, 

melakukan penyelidikan KLB campak, menganalisis data, dan memberikan hasil 

analisa kepada program imunisasi (http://yoyoke.web.ugm.ac.id, 2011). 

2.1.4.2 Tujuan Surveilans Campak 

2.1.4.2.1 Tujuan Umum 

 Mengidentifikasi daerah maupun populasi risiko tinggi kemungkinan akan 

terjadinya transmisi campak, dapat diketahui setelah dilakukan analisis terhadap 

cakupan imuniasasi dengan menghitung jumlah balita rentan dan melakukan 

kajian terhadap data campak dari laporan rutin maupun hasil penyelidikan KLB. 

Daerah ini akan menjadi prioritas  pelaksanaan imunisasi campak tambahan. 

Memantau kemajuan program pemberantasan campak, dari kajian cakupan 

imuniasasi maupun kasus campak dari laporan rutin hasil penyelidikan KLB akan 

dapat diketahui tahap pengendalian untuk masuk ke tahap eliminasi dan 

seterusnya. Tahap ini akan dapat mengarah program tentang strategi yang akan 

dilakukan. 

2.1.4.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari surveilans campak adalah: 

1. Terlaksananya pengumpulan data campak dan mengetahui gambaran 

epidemiologi yang meliputi waktu, tempat kejadian, umur, dan status 

imunisasi di setiap puskesmas dan rumah sakit. 
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2. Terlaksananya analisis data campak dan faktor risiko di setiap tingkat 

administrasi kesehatan 

3. Terdesiminasinya hasil analisis kepada unit terkait 

4. Terlaksananya penyidikan epidemiologi setiap KLB campak dan 

konfirmasi laboratorium 

5. Tersedianya gambaran epidemiologi campak setelah kampanye campak 

6. Terlaksananya case based surveilans secara bertahap 

7. Terwujudnya pengambilan keputusan dengan menggunakan data 

surveilans (Depkes RI, 2008). 

2.1.4.3. Kegiatan Surveilans Campak 

2.1.4.3.1 Puskesmas 

a. Pengumpulan Data 

 Semua kasus tersangka campak yang datang puksesmas, pelayanan 

kesehatan swasta maupun ke dokter, bidan maupun perawat praktek dicatat 

dalam formulir C1 dan dilaporkan ke puskesmas di wilayah kerjanya 

setiap bulan. 

b. Pencatatan dan Pelaporan 

1) Petugas surveilans harus memastikan bahwa setiap kasus campak 

yang ditemukan, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah kerja, 

telah dicacat dalam form C1 dan dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/ 

kota setiap bulan sebagai lampiran STP 

2) Setiap minggu direkap dalam W2/ PWS KLB dan dilaporkan ke dinas 

kesehatan kabupaten/ kota sebagai alat SKD KLB. 
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c. Umpan Balik 

 Umpan balik yang dilakukan oleh puskesmas sasarannya adalah kepala 

puskesmas dan seluruh pengelola program, dan petugas pustu dengan 

frekuensi tiap bulan. Caranya adalah dengan mengadakan pertemuan mini 

lokakarya bulanan puskesmas. 

2.1.4.3.2 Rumah Sakit 

Kegiatan surveilans campak di RS lebih ditekankan pada penemuan kasus 

secara aktif. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan contact person RS yang bertanggung 

jawab terhadap pelaporan kasus. 

a. Penemuan Kasus 

Setiap hari contact person di bangsal dan poliklinik anak memeriksa 

adanya kasus maupun kematian campak. Perlu diingat, bahwa kematian akibat 

campak sebagian besar disebabkan oleh bronco pneumonia, diare, dan 

encephalitis. Oleh sebab itu, bila ada kematian yang disebabkan oleh penyakit 

tersebut harus ditelusuri apakah kondisi tersebut merupakn komplikasi campak. 

b. Pencatatan dan Pelaporan 

Setiap kasus atau kematian campak dicatat dalam form C1 (individual). 

Sebagian besar kasus campak tidak dirawat inap. Oleh sebab itu, sebaiknya 

poliklinik anak tersedia formulir C1. Apabila ada penderita campak, maka contact 

person di poliklinik anak langsung mengisi formulir C1. Formulir C1 yang sudah 

terisi tersebut akan diambil oleh petugas surveilans aktif kabupaten/ kota setiap 

minggu pada saat melaksanakan surveilans aktif AFP, campak, dan TN. 
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2.1.4.3.3 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

 a. Penemuan Kasus 

Setiap minggu petugas puskesmas dinas kesehatan kabupaten/ kota mengunjungi 

rumah sakit di wilayah kerjanya untuk mencari dan menemukan secara aktif kasus 

campak. Setiap kasus campak yang dilaporkan dari rumah sakit segera 

dikonfirmaiskan ke puskesmas lokasi kasus untuk pencarian kasus tambahan. 

b. Pencatatan dan Pelaporan 

Kegiatan surveilans yang ada di kabupaten/ kota adalah membuat 

rekapitulasi data campak dari laporan C1 puskesmas dan laporan surveilans aktif 

RS setiap bulan kedalam formulir integrasi K. Dinas kesehatan kabupaten/ kota 

juga membuat absensi laporan bulanan C1 dan kelengkapan kegiatan surveilans 

aktif RS serta laporan minggguan PWS KLB atau W2 diintgrasikan dengan 

surveilans AFP menggunakan form absensi K laporan yang haris dikirim setiap 

bulan ke propinsi adalah laporan integrasi, laporan rekapitulasi KLB campak dan 

laporan kelengkapan laporan  RS dan puskesmas. 

c. Umpan Balik 

Sasaran umpan balik adalah puskesmas dan rumah sakit dengan frekuensi 

yaitu setiap bulan. Caranya yaitu dengan tertulis yang disampaikan pada saat 

pertemuan. Umpan balik dapat juga menggunakan SMS atau telepon yang bersifat 

insidental. 
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2.1.4.4 Alur Pelaporan Surveilans Campak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Diagram Alur Pelaporan Surveilans Campak (Sumber Depkes RI, 

2008). 
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2.1.4.5 Monitoring dan Evaluasi 

Untuk memantau jalannya pelaksanaan program, maka perlu dilakukan 

kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi: 

1. Analisis pencapaian kinerja surveilans campak, untuk mengevaluasi 

pelaksanaan surveilans campak dimana melakukan analisa terhadap 

pencapaian masing-masing indikator kinerja surveilans campak dan 

analisis terhadap data campak. Hasil kajian dapat mengarahkan pengelola 

surveilans untuk mengidentifikasi permasalahn dan menentukan alternatif 

solusinya. Hasil analisis diumpanbalikkan kepada pengelola surveilans dan 

program imunisasi. 

2. Pertemuan review atau pertemuan validasi data, dalam pelaksanaan 

pertemuan review di tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat propinsi 

dapat dibahas tentang:  

a. Pencapaian kinerja surveilans campak 

b. Analisis kasus campak 

c. Permasalahan dan upaya pemecahannya. 

3. Bimbingan teknis dilakukan ke setiap tingkat kabupaten/ kota, puskesmas 

dan rumah sakit. Dalam melakukan bimbingan teknis agar menggunakan 

check list supervise. Hasil bimbingan teknis diumpanbalikkan kepada 

pimpinan maupun pengelola surveilans. 
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2.2 Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  : Kerangka Teori (Sumber Depkes RI, 2008). 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alur Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif masalah yang akan dikaji dinamakan fokus 

penelitian (Lexy J. Moloeng, 2001:78). Pada penelitian ini yang dikaji adalah 

tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan surveilans campak di Puskesmas Cepu 

dan Tunjungan Kabupaten Blora. 
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3.3  Jenis dan Rancangan Peneltian   

 Jenis penelitian ini adalah survei bersifat deskriptif kualitatif dengan 

desain studi perbandingan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi 

perbandingan digunakan untuk membandingkan kegiatan surveilans campak yang 

ada di Puskesmas Cepu dan Tunjungan Kabupaten Blora tahun 2010. 

3.4 Sumber Informasi 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data 

primer dan data sekunder yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi sesuai 

yang dibutuhkan. 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari observasi 

dan dokumentasi pelaksanaan surveilans campak serta wawancara yang dilakukan 

pada dua kepala puskesmas, dua petugas pelaksana surveilans campak di 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan, dan satu petugas surveilans yang ada dinas 

kesehatan. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder diperoleh dari data yang tidak langsung, yang biasanya 

berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi (Saifuddin Anwar, 2003:36). 

Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari data yang 

dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dan Puskesmas Cepu dan Tunjungan. 

3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan. 
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Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya 

menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian 

tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian (Lexy 

J. Moleong, 2004:168). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan bantuan alat penunjang berupa kamera, perekam video, dan 

perekam suara. 

3.5.2 Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi 

langsung di puskesmas dan dinas kesehatan. Wawancara atau interview 

merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi 

(S. Nasution, 2011:113). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan baku atau tunggal  (Lexy J. Moleong, 

2004:190). Berdasarkan sifat dasarnya, wawancara tak terstruktur  (unstructure 

interview) memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan tipe wawancara lain 

(Norman K. Denzin dkk, 2009:507). 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Kegiatan tahap persiapan meliputi: 

1. Mempersiapkan instrumen penelitian 

2. Menghitung jumlah informan 
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3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Mendatangi informan 

2. Memberikan penjelasan mengenai peraturan penelitian 

3. Mewawancarai informan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus 

mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan– 

keputusannya (Lexy J. Moleong, 2004:320). Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi biasanya merujuk pada suatu 

proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, 

memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi atau interpretasi 

(Norman K. Denzin dkk, 2009:307). Teknik triangulasi sumber ini digunakan 

dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas, petugas 

surveilans campak, dan petugas dinas kesehatan hasil observasi langsung dan 

beberapa literatur nonteknis mengenai surveilans campak. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Norman K. Denzin (2009:592), 

analisis data terdiri dari 3 sub proses yang saling terkait, yaitu: 
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3.8.1 Verifikasi 

Verifikasi berarti melakukan pengecekan bias-bias yang paling umum dan 

paling samar yang dapat masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan. 

Tahap verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi dan penetapan 

makna dari data yang tersaji. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya 

kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam 

menganalisis data kasar tersebut. 

3.8.1 Reduksi Data 

Reduksi data (data reduction), berarti bahwa kesemestaan potensi yang 

dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini 

dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (conceptual 

framework), pertanyaan penelitian, kasus dan instrumen penelitian yang 

digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah 

tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data (data summary), 

pengkodean (coding), merumuskan tema-tema, pengelompokan (clustering), dan 

penyajian cerita secara tertulis. 

3.8.3 Penyajian Data 

Penyajian data (data display) didefinisikan sebagai konstruk informasi 

padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan 

aksi. Penyajian data lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur (structured 

summaries) dan sinopsis, deskripsi singkat (vignettes), diagram-diagram, dan 

matrik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Puskesmas Cepu 

 Puskesmas Cepu merupakan puskesmas yang terletak di Kecamatan Cepu 

berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang beralamatkan di 

Jalan Diponegoro No.52, Cepu. Adapun batas wilayah Kecamatan Cepu adalah 

sebagai berikut: 

Sebelah utara  : Kecamatan Sambong 

Sebelah timur  : Puskesmas Kapuan 

Sebelah selatan : Kecamatan Kedungtuban dan Provinsi Jawa Timur 

Sebelah barat  : Provinsi Jawa Timur. 

 Puskesmas Cepu membawahi wilayah kerja meliputi Kelurahan Cepu, 

Kelurahan Balun, Kelurahan Tambakromo, Desa Mulyorejo, Desa Mernung, Desa 

Kenteng 

4.1.2 Puskesmas Tunjungan 

 Puskesmas Tunjungan merupakan puskesmas yang terletak di Kecamatan 

Tunjungan berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang 

beralamatkan di Jalan Raya Tunjungan, adapun batas wilayah Kecamatan 

Tunjungan adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara  : Kabupaten Rembang 

Sebelah timur  : Kecamatan Blora Kota 

Sebelah selatan : Kecamatan Banjarejo 
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Sebelah barat  : Kecamatan Japah dan Kecamatan Ngawen. 

 Puskesmas Tunjungan membawahi wilayah kerja meliputi 15 desa yaitu: 

Desa Tawangrejo, Kedungringin, Adirejo, Tamanrejo, Tutup, Sukorejo, 

Tambahrejo, Kalangan, Sambongrejo, Tunjungan, Kedungrejo, Gempolrejo, 

Nglangitan, Keser, Sitirejo. 

4.2 Tenaga Kerja Pelaksana Surveilans Campak 

 Untuk melaksanakan program perlu didukung oleh tenaga yang terampil 

dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tenaga surveilans campak yang ada 

di Puskesmas Cepu dan Puskesmas Tunjungan seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Tenaga Kerja Pelaksana Surveilans Campak 

No Nama Petugas Puskesmas 
Pedidikan 

Terakhir 
Masa Kerja 

1 Responden 1 Cepu D4 Keperawatan 12 tahun 

2 Responden 2 Tunjungan D3 Keperawatan 11 tahun 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendidikan petugas pelaksana 

surveilans campak pada kedua puskesmas umumnya berasal dari keperawatan 

akan tetapi berbeda jenjang pendidikannya. Pada Puskesmas Cepu jenjang 

pendidikannya D4 dan di Puskesmas Tunjungan dari D3 keperawatan. Masa kerja 

dari masing-masing petugas pun berbeda. Petugas surveilans di Puskesmas Cepu 

mempunyai masa kerja 12 tahun, sedangkan petugas Puskesmas Tunjungan masa 

kerja 11 tahun. 
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4.3 Hasil Observasi Terhadap Surat Penugasan, Ijasah dan Sertifikat 

Pelatihan 

Tabel 4.3 Ijasah dan sertifikat pelatihan. 

No Responden Puskesmas Ijasah 

Serifikat Pelatihan 

Pengolahan dan Penyajian 

Data 

1 Responden 1 Cepu v v 

2 Responden 2 Tunjungan v - 

3 Responden 3 DKK Blora v v 

Keterangan: 

v: ada  

-: tidak ada 

Hasil observasi yang terhadap ijasah, dan sertifikat pelatihan yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa seluruh responden memiliki ijasah 

pendidikan terakhir. Tetapi tidak semua responden mengikuti pelatihan mengenai 

surveilans. Responden 2 dari Puskesmas Tunjungan saja yang tidak pernah 

mengikuti pelatihan surveilans. 

4.4 Hasil Observasi Terhadap Sarana dan Prasarana Surveilans Campak 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan untuk sarana dan prasarana untuk menunjang program 

surveilans. Puskesmas Cepu belum memiliki perlengkapan kantor seperti 

faksimili, sedangkan Puskesmas Tunjungan belum memiliki perlengkapan alat 

kantor seperti faksimili dan internet (Lampiran 8 dan 70) 

Perangkat lunak yang dimiliki kedua puskesmas juga tidak semuanya 

dimiliki terutama pada perangkat lunak epi info dan epi map. Kegunaan dari epi 
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info dan epi map adalah untuk membantu petugas surveilans dalam pengolahan 

dan analisis data. Puskesmas Cepu memiliki perangkat lunak seperti program 

pengolahan data SPSS dan microsoft office, sedangkan untuk Puskesmas 

Tunjungan hanya memiliki perangkat lunak microsoft office. Di kedua puskesmas 

program pengolahan data SPSS dan microsoft office digunakan untuk mengolah 

data dan membuat laporan. 

Dari kedua puskesmas untuk alat transportasi masing-masing puskesmas 

memliliki kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat untuk memudahkan para 

petugas dalam melakukan tugas surveilansnya seperti mengecek ke tempat 

terjadinya kasus campak yang jauh dari puskesmas. Formulir pencatatan laporan 

dari kedua puskesmas juga telah dimiliki. Formulir yang telah dimiliki antara lain: 

formulir laporan campak (C-1), formulir standar informasi minimal faktor risiko 

pada penyelidikan KLB campak (C-2), formulir rekapitulasi data hasil 

penyelidikan KLB campak (C-3) (lampiran 24 dan lampiran 35). 

4.5 Hasil Wawancara dan Observasi 

4.5.1 Beban Kerja Petugas Surveilans 

 Dari kedua responden, semua petugas surveilans yang ada di puskesmas 

mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan lain di puskesmas selain menjadi 

petugas surveilans. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

“Ngurusi pasien mbak. Kan di puskesmas sini ada rawat inapnya jadi ne ya saya 

ngrangkep jadi perawat. Selain itu, juga di BP umum kemudian tigas di pos 

kesehatan setiap 1 minggu sekali di kampong sidorejo” 

(Responden 1). 

“Yo biasane ki ngrangkep petugas adminstrasi mbak. Ngurusi masalah 

pendaftaran sama di BP pemeriksaan” 
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(Responden 2) 

Hasil wawancara dari responden yang dilakukan oleh peneliti diperkuat 

dengan pernyataan dari petugas surveilans yang ada di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blora. 

“Petugas surveilans itu memang memiliki pekerjaan lain mbak selain jadi petugas 

surveilans. Kebanyakan itu nyambi jadi perawat di puskesmas masing-masing” 

(Responden 3). 

4.5.2 Motivasi Petugas Surveilans 

 Motivasi petugas dalam melakukan kegiatan surveilans masih kurang. 

Sehingga pada saat melakukan kegiatan surveilans juga menjadi kurang optimal. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari responden : 

“Selama ini dari dinas kesehatan ataupun dari kepala puskesmas belum pernah 

ada penghargaan mbak. Nek telat wae gak pernah ono sanksi ne. opo meneh 

penghargaan” 

(Responden 1). 

“Nek sak reti ku ya mbak, gak pernah ono penghargaan. Wong nek telat wae 

mung dielingke lewat sms tok dan gak pernah ono sanksi” 

(Responden 2) 

 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa motivasi di kedua 

puskesmas masih kurang karena tidak pernah adanya penghargaan dari kepala 

puskesmas sendiri atau dari dinas kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

dari petugas surveilans yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora: 

“Memang belum pernah mbak penghargaan sebagai puskesmas terbaik di 

surveilans. Disini itu apabila terdapat puskesmas yang terlambat mengumpulkan 

laporan bulanan cuma diingetkan lewat sms atau gak ditelpon 
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4.5.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Penyakit Campak 

 Pelaksanaan pengumpulan data penyakit campak harus dilakukan secara 

terus menerus agar memberikan informasi epidemiologi suatu penyakit dengan 

lengkap. Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden adalah sebagai 

berikut: 

“Data yang dikumpulkan ya data yang ada diformulir C-1 campak yang biasa 

dilakukan oleh bidan desa, dokter, balai pengobatan. Bila ditemukan kasus 

campak akan langsung dicek dilapangan apakah memang terjadi kasus campak 

atau bukan. Apabila terjadi kasus campak maka langsung dicatat pada lembar C-1 

campak. Pengumpulan data Dilakukan oleh bidan desa dan pelayanan kesehatan 

lainnya. Dilaporkan ke puskesmas setiap ditemukannya kasus campak” 

(Responden 1). 

“Data yang dikumpulkan adalah data lengkap pasien dan keluhan penyakit. 

Puskesmas akan memeriksa pasien tersebut lalu dicek apakah memang kasus 

campak. Jika memang kasus campak maka akan dicatat pada lembar C-1 campak.  

Dilakukan oleh bidan desa setempat. Dilaporkan langsung ke puskesmas jika 

terdapat kasus dilapangan” 

(Responden 2) 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan 

pengumpulan data penyakit campak didapatkan bahwa responden 1 bila terjadi 

kasus campak maka akan dicatat pada lembar C-1 campak kemudian dilaporkan 

ke puskesmas. Dalam pengumpulan data dilakukan oleh bidan desa dan pelayanan 

kesehatan lainnya. Responden 2 menyatakan bahwa bila terdapat kasus campak 

maka hal yang dilakukan adalah mencatat pada lembar C-1 campak kemudian 

dilaporkan ke puskesmas. Dalam pengumpulan data dilakukan oleh bidan desa 

saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas surveilans Dinkes Blora.  
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“Seluruh data yang dilaporkan dari puskesmas kemudian direkap kembali oleh 

dinas kesehatan. Pada tiap minggu biasane petugas dari masing-masing 

puskesmas datang memberikan laporan tentang kasus campak dan mengisi daftar 

ketepatan dan kelengkapan laporan. Baru dihitung jumlah kasus campak yang 

terjadi di lapangan. Biasane ki data yang saya dapat dari puskesmas-puskesmas 

yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Lha nek puskesmas-

puskesmas biasane dapat dari laporan pasien langsung yang datang ke puskesmas 

nek gak dari laporan bidan dan dokter praktek swasta” 

(Responden 3) 

  Hasil observasi di lapangan di dapat bahwa pelaksanaan pengumpulan 

data dari bidan desa apabila terdapat kasus campak langsung dicatat pada lembar 

C-1 campak. Di Puskesmas Cepu untuk format laporan pengumpulan data 

terdapat satu bendel yang berisi kalender mingguan tahun 2012, format mingguan 

(W2), definisi kasus penyakit, rekap data sms mingguan/ ewars desa, dan format 

C-1 penyelidikan epidemiologi kasus campak klinis. Sedangkan, pada Puskesmas 

Tunjungan hanya mempunyai rekap format C-1 penyelidikan epidemiologi kasus 

campak (Lampiran 24). 

4.5.4  Pelaksanaan Pengolahan dan Penyajian Data Penyakit Campak 

  Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data penyakit campak sangat 

berkaitan dengan periode waktu dan kemajuan teknologi komputerisasi yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan data. Hasil wawancara yang 

dilakukan oleh responden adalah sebagai berikut:  

“Penyajian data itu biasanya dalam bentuk tabulasi. Pengolahan data tersebut 

dilakukan oleh saya sendiri kemudian diberikan kepada dinas kesehatan setiap 

satu minggu sekali. Pengolahan data dilakukan jika ditemukan kasus campak. 
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Apabila tidak ditemukan kasus campak maka hanya melaporkan kepada dinas 

kesehatan bahwa tidak ada kasus campak” 

(Responden 1) 

“Penyajian data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Pengolahan data dilakukan oleh 

saya sendiri yang dibantu oleh petugas lainnya yang kemudian hasilnya 

dilaporkan ke dinas kesehatan setiap satu minggu sekali. Pengolahan data kasus 

campak rutin dilakukan karena setiap terdapat kasus selalu melaporkan ke dinas 

kesehatan” 

(Responden 2) 

  Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui untuk pelaksanaan 

pengolahan dan penyajian data didapat bahwa responden satu menyatakan bentuk 

penyajian data berupa tabulasi yang pengolahan data dilakukan setiap sebulan 

sekali. Pengolahan data dilakukan oleh petugas surveilans sendiri. Responden dua 

menyatakan bahwa penyajian data berupa tabulasi dan grafik yang pengolahan 

data dilakukan setiap seminggu sekali. Pengolahan data dilakukan oleh petugas 

surveilans sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas surveilans 

Dinkes Blora. 

“Saya biasanya menyajikan data-data yang berikan dari masing-masing 

puskesmas berupa tabel dan grafik. Saya menerima data-data tersebut setiap 

seminggu sekali pada hari sabtu pas perkumpulan petugas surveilans seluruh 

puskesmas” 

(Responden 3) 

  Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa di 

Puskesmas Cepu hasil pengolahan data tersebut menggunakan program microsoft 

excel hanya berupa tabulasi, sedangkan pada Puskesmas Tunjungan pada 

pengolahan datanya menggunakan program microsoft word yang berupa tabulasi 
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dan grafik yang menunjukkan perbandingan jumlah kasus campak tiap bulannya 

dengan cepat dan sederhana (Lampiran 45). 

4.5.5 Pelaksanaan Analisis dan Interpretasi data 

  Pada pelaksanaan analisis dan interpretasi data sangat tergantung dengan 

tingkat unit kesehatan serta keterampilan petugas surveilans di tiap unit kesehatan. 

Hasil wawancara dengan responden adalah sebagai berikut: 

“Kegiatan analisis dan interpretasi data mulai dari melihat kualitas data yang 

kemungkinan terjadi tidak lengkapnya data kasus dalam pengumpulan data. 

Setelah itu melakukan kegiatan deskriptif yang merupakan kegiatan interpretasi 

data hasil dari pengumpulan data” 

 (Responden 1) 

“saya menganalisis datanya cuma menjelaskan tentang kasus campak sesuai 

dengan format C-1 campak yang ada. Tidak saya jelaskan secara terperinci.” 

(Responden 2) 

  Dari hasil wawancara diatas didapat diketahui bahwa pelaksanaan analisis 

dan interpretasi data yang dilakukan oleh responden satu adalah melihat kualitas 

data kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data kasus campak. 

Responden dua menyatakan bahwa hanya menjelaskan tentang kasus campak 

seperti pada format C-1 campak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas 

surveilans campak Dinkes Blora. 

“Kegiatan analisis dan interpretasi data adalah dimulai dengan melihat hasil 

pengumpulan data dengan melihat kualitas data yang dihasilkan. Kemudian 

mendeskripsikan data tersebut menurut waktu, tempat, dan orang” 

(Responden 3) 

  Dari hasil observasi diperoleh bahwa di Puskesmas Cepu pada kegiatan 

analisis dan interpretasi data tersebut dilakukan dengan menganalisa kasus 
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penyakit campak tersebut menurut umur dan jenis kelamin, sedangkan untuk 

tempat belum dilakukannya karena untuk kasus campak selama 4 tahun terakhir 

belum pernah ditemukan di Puskesmas Cepu. Pada Puskesmas Tunjungan untuk 

kegiatan analisis dan interpretasi data peneliti hanya diberi buku laporan C-1 

campak yang dimiliki oleh puskesmas saja. Hal ini dikarenakan bahwa Puskesmas 

Tunjungan belum melakukan kegiatan analisis dan interpretasi data. (Lampiran 

46- lampiran 59). 

4.5.6 Pelaksanaan Penyebarluasan dan Umpan Balik 

  Kunci keberhasilan surveilans adalah memberikan umpan balik kepada 

sumber-sumber data surveilans agar mudah memberikan kesadaran kepada 

sumber data tentang pentingnya proses pengumpulan data sehingga memberikan 

informasi yang mudah dimengerti dan dimanfaatkan dalam menentukan arah 

kebijakan kegiatan surveilans. Hasil wawancara yang dilakukan oleh responden 

adalah sebagai berikut:  

“Saya menyebarluaskan informasi campak dengan cara melaporkan data tersebut 

ke dinas kesehatan. untuk umpan balik dari data tersebut dikembalikan kembali ke 

bidan desa dan pelayanan kesehatan lain.kegiatan iki to mbak nek wis laporan ko 

dinas” 

(Responden 1) 

“Saya nek menyebarluaskan informasi campak dengan melaporkan data ke dinas. 

Disini belum melakukan umpan balik. Yo jadi cuma dilaporkan ke dinas saja sama 

nek ada orang ato mahasiswa sing minta data baru dikasih” 

(Responden 2) 

  Dari hasil wawancara diatas didapat diketahui bahwa pelaksanaan 

penyebarluasan dan umpan balik, responden satu menyatakan bahwa melakukan 

penyebarluasan dan umpan balik. Sedangkan responden dua menyatakan bahwa 
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hanya melakukan penyebarluasan. Hal ini sesuai dengan penyataan dari petugas 

surveilans Dinkes Blora 

“Kegiatan penyebarluasan informasi dan umpan balik dilakukan oleh 3 hal yaitu 

pertama dilaporkan pada instansi yang lebih tinggi atau instansi lainnya yang 

membutuhkan, kedua untuk instansi tersebut guna dilakukan kebijakan 

selanjutnya, ketiga untuk instansi dibawahnya sebagai umpan balik” 

(Responden 3) 

  Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa 

pelaksanaan penyebarluasan informasi yang ada di Puskesmas Cepu yaitu dengan 

melaporkan ke dinas kesehatan yang berupa data-data dari format C-1 dan hasil 

dari kegiatan analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh petugas surveilans. 

Kegiatan umpan baliknya meliputi penyebarluasan informasi ke bidan desa 

kembali dengan memberikan hasil analisis yang telah dilakukan. 

  Kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Puskesmas 

Tunjungan yaitu melaporkan seluruh jumlah penderita yang telah dicatat di 

lembar formulir C-1 campak. sedangkan untuk umpan baliknya belum dilakukan 

oleh puskesmas. 

4.5.7 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Campak 

  Dalam evaluasi perlu dipertimbangkan adanya indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja surveilans menurut aspek kepentingan dan aspek 

kegunaan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden adalah sebagai 

berikut: 

“Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh dinas kesehatan setiap sebulan sekali. Hal 

yang dievaluasi meliputi seluruh kegiatan surveilans dalam penanggulangan 

penyakit campak dan sistem pelaporan penyakit campak. Evaluasi dilakukan 
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ditingkat puskesmas yang dilakukan oleh saya sendiri dan bidan desa. Ditingkat 

dinas kesehatan dilakukan oleh bagian P2 dan surveilans penyakit” 

(Responden 1) 

“nek kegiatan evaluasi ki mbak dilakukan sebulan sekali tapi dinas tok sing 

melakukan evaluasine. Puskesmas dewe ki gak melakukan evaluasi. Hal yang 

dievaluasi dari dinas tu tentang kegiatan pengumpulan data masing-masing 

puskesmas. Nah kebetulan puskesmas sini sering tidak tepat waktu. Hari 

pengumpulan e selasa nek saya ngumpulke ne hari rabu ato gak tak rapel sekalian 

untuk minggu depan. Ditingkat puskesmas cuma dilakukan pertemuan rutin bidan 

desa” 

(Responden 2) 

  Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan 

kegiatan surveilans untuk responden satu menyatakan evaluasi dilakukan ditingkat 

puskesmas dan tingkat dinas kesehatan. Responden dua menyatakan kegiatan 

evaluasi hanya dilakukan di tingkat dinas kesehatan, tingkat puskesmas hanya 

dilakukan pertemuan rutin bulanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas 

surveilans Dinkes Blora 

“Evaluasi kegiatan surveilans campak memang selalu rutin dilakukan. Paling 

tidak sebulan sekali. Hal yang dievaluasi meliputi puskesmas mana saja yang 

mengalami keterlambatan sama kelengkapan laporan. Kesepakatan tentang jadwal 

pengumpulan laporan kasus” 

(Responden 3) 

  Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pada 

Puskesmas Cepu pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh jajaran petugas yang ada di 

Puskesmas Cepu. Akan tetapi untuk pelaksanaan evaluasi khusus untuk surveilans 

dilakukan pada saat pertemuan rutin yang dilakukan oleh puskesmas setiap 
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bulannya. Hal-hal yang dievaluasi meliputi jadwal pengumpulan data dari bidan 

desa (Lampiran 60 dan 62). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Tenaga Kerja Pelaksana Surveilans Campak 

 Pendidikan seseorang menentukan luasnya pengetahuan seseorang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tenaga pelaksana surveilans campak 

di kedua puskesmas berbeda. Di Puskesmas Cepu pendidikan terakhirnya adalah 

D4 Keperawatan, sedangkan di Puskesmas Tunjungan untuk pendidikan 

terakhirnya adalah D3 keperawatan. Petugas ini memiliki masa kerja yang 

berbeda pula saat menjadi pemegang program surveilans. Pada Puskesmas Cepu 

memiliki masa kerja 20 tahun, sedangkan bapak Trigono dari Puskesmas 

Tunjungan memiliki masa kerja 11 tahun. Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 

1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Surveilans Epidemiologi Kesehatan tenaga surveilans pada tingkat puskesmas 

adalah seorang epidemiolog terampil. 

 Petugas surveilans juga perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang 

bertujuan supaya petugas tersebut terampil dalam melaksanakan kegiatan 

surveilans di tingkat puskesmas. Dari kedua puskesmas hanya petugas dari 

Puskesmas Cepu yang pernah mengikuti pelatihan surveilans, sedangkan petugas 

dari Puskesmas Tunjungan belum mengikuti pelatihan. 

5.2 Sarana dan Prasarana Kegiatan Surveilans Campak 

 Sarana dan prasarana kegiatan surveilans campak merupakan salah satu 

hal yang diperlukan untuk mendukung sebuah program penanggulangan penyakit 
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campak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sarana dan 

prasarana yang ada di masing-masing puskesmas belum sesuai dengan Panduan 

Praktis Surveilans Epidemiologi Penyakit dari Direktorat Jenderal Pemberantasan 

Penyakit Melular Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2003. 

 Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: 

1. Alat kantor 

Kelengkapan alat kantornya antara lain: komputer, mesin ketik, printer, 

kalkulator, formulir perekam, telefon, faksimili, internet. 

2. Perangkat lunak 

Puskesmas harus mempunyai perangkat lunak meliputi: epi info, epi map, 

SPSS, microsoft office. 

3. Alat transportasi 

Terdapat dua jenis alat transportasi yang digunakan dalam mendukung 

kegiatan surveilans yaitu: kendaraan roda dua dan roda empat. 

4. Formulir pencatatan laporan 

Formulir pencatatan laporan antara lain: formulir laporan campak (C-1), 

formulir standar informasi minimal faktor risiko pada penyelidikan KLB 

campak (C-2), formulir rekapitulasi data hasil penyelidikan KLB Campak 

(C-3). 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Puskesmas Cepu 

memiliki peralatan kantor seperti komputer, mesin ketik, printer, kalkulator, 

formulir perekam, telefon, dan internet, sedangkan mesin faksimili belum 

mempunyai. Perangkat lunak seperti program pengolahan data SPSS dan 
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microsoft office telah memlikinya, sedangkan perangkat lunak seperti epi info dan 

epi map belum memilikinya. Pada sarana transportasi Puskesmas Cepu memiliki 

kendaraan roda dua dan roda empat. Sarana yang lain seperti kelengkapan 

formulir pencatatan laporan telah memliki semuanya. 

Terdapat perbedaan pada sarana dan prasarana antara Puskesmas Cepu dan 

Tunjungan. Puskesmas Tunjungan memiliki perlengkapan alat kantor seperti 

komputer, mesin ketik, printer, kalulator, formulir perekam, telefon, untuk mesin 

faksimili dan internet belum memilikinya. Perangkat lunak yang dimiliki hanya 

microsoft office, sedangkan pengolahan data SPSS, epi info dan epi map belum 

memiliki. Sarana transportasi yang berupa kendaraan roda dua dan roda empat 

telah memilikinya. Sarana yang lain seperti kelengkapan formulir pencatatan 

laporan yang berupa formulir laporan campak (C-1), formulir standar informasi 

minimal faktor risiko pada penyelidikan KLB campak (C-2), formulir rekapitulasi 

data hasil penyelidikan KLB Campak (C-3) telah dimiliki Puskesmas Tunjungan. 

Sarana dan prasarana di masing-masing puskesmas memiliki kekurangan 

yaitu faksimili, perangkat lunak seperti epiinfo dan epimap. Ketiadaannya 

perangkat lunak tersebut akan mempengaruhi kegiatan surveilans terutama dalam 

pengolahan dan penyajian data terutama pada saat memetakan distribusi penyakit 

secara digital. Pada Puskesmas Tunjungan kelengkapan seperti internet 

seharusnya dimiliki karena kelengkapan tersebut akan membantu puskesmas 

dalam melaksanakan proses penyebarluasan informasi kepada masyarakat 

mengingat akses untuk menuju puskesmas masih susah dijangkau. 
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5.3 Motivasi Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, dari kedua narasumber terdapat perbedaan 

dalam kegiatan pelaporan data surveilans campak. Perbedaan tersebut terletak 

pada ketepatan waktu yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan. Di Puskesmas 

Tunjungan kegiatan pelaporan data dilakukan dengan cara merapel atau 

mengumpulkan data dengan cara menggabungkan dari bulan sebelumnya ke bulan 

berikutnya. Sedangkan, di Puskesmas Cepu untuk kegiatan pelaporan data 

dilakukan dengan rutin setiap bulan melaporkannya ke dinas kesehatan. 

 Dari kedua narasumber mengatakan bahwa tidak adanya penghargaan dari 

pimpinan terkait. Semua tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya masing-

masing. Apabila terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam pengumpulan data 

dari dinas kesehatan tidak memberikan sanksi yang tegas kepada puskesmas yang 

mengumpulkan terlambat. 

 Berdasarkan hasil observasi, untuk penghargaan belum pernah diberikan 

oleh pihak puskesmas ataupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk 

memotivasi petugas surveilans agar data yang dihasilkan sesuai dengan indikator 

keberhasilan surveilans campak.  

Menurut teori motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan 

atau semangat dalam bekerja atau dengan kata lain pendorong semangat kerja 

(Susilo Martoyo, 2000: 165). Pengukuran motivasi kerja meliputi beberapa 

indikator yaitu prestasi/ penghargaan, kondisi pekerjaan, hubungan kerja, 

penghasilan, supervisi, promosi, tanggung jawab dan pengembangan diri (J. 

Winardi, 2002: 88).  
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 Penelitian Hasibuan (1999) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan 

dengan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan 

kerja, dimana motivasi kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik 

lingkungan kerja yang kemungkinan orang memenuhi kebutuhan tingkat atas 

yaitu penghargaan dan aktualisasi diri dari tenaga kerja. Kebutuhan ini dinamakan 

sebagai factor motivasi, sehingga motivasi kerja merupakan perilaku yang 

didorong oleh psikis karena adanya pemenuhan kebutuhan. 

 Seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi akan bekerja dengan baik, 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberkan akan selalu 

berusaha untuk menghasilkan prestasi kerja. 

5.4 Beban Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, dari kedua narasumber mempunyai pekerjaan 

lain selain sebagai petugas surveilans. Narasumber 1 mengatakan bahwa selain 

menjadi petugas surveilans ada tugas lain sebagai perawat di Puskesmas Cepu. 

Narasumber 2 menyatakan bahwa tugas lainnya adalah sebagai perawat gigi dan 

petugas administrasi yang ada di Puskesmas Tunjungan.  

Beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu tertentu. (Tarwaka, 2004:95). 

5.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Surveilans Campak 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa 

kegiatan pelaksanaan pengumpulan data di kedua puskesmas masih menggunakan 

metode surveilans pasif. Petugas surveilans hanya menunggu laporan kasus baru/ 

lama dari tenaga medis/ paramedis di bali pengobatan, puskesmas pembantu, 
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posyandu, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya di wilayah puskesmas 

tersebut. Petugas surveilans hanya tinggal mencatat dan menjumlahkan saja. 

Metode surveilans pasif relatif tidak akurat, walaupun dalam format 

pelaporan yang dibuat sudah diuraikan tentang definisi ataupun batasan-batasan 

yang dibutuhkan, tetapi seringkali para tenaga medis terlalu sibuk dan tidak 

merasakan kepentingannya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan surveilans, 

sehingga sering terjadi perbedaan persepsi ataupun tidak terlaporkan walaupun 

ditinjau dari aspek biaya metode ini lebih murah (Setiawati dan Elsa Pudji, 2009). 

 Perbedaan yang terjadi antara Puskesmas Cepu dan Tunjungan adalah 

pada saat pengumpulan data yang dilakukan oleh bidan desa, pada Puskesmas 

Cepu format laporan pengumpulan data berupa satu bendel yang berisi kalender 

mingguan tahun 2012, format mingguan (W2), definisi kasis penyakit, rekap data 

sms mingguan/ ewars desa, dan format C-1 penyelidikan epidemiologi kasus 

campak klinis. Rekap data sms mingguan/ ewars desa digunakan untuk mencatat 

laporan jika ada kasus campak yang dilaporkan secara lisan, telepon, atau sms. Di 

Puskesmas Tunjungan format laporan hanya berupa format C-1 penyelidikan 

epidemiologi kasus campak. Pelaksanaan pengumpulan data surveilans campak 

telah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Surveilans Campak. 

 Berdasarkan buku Petunjuk Teknis Surveilans Campak tentang kegiatan 

surveilans campak pencatatan dan pelaporaan yang sumber datanya berasal dari 

bidan desa harus dicatat dalam form C-1. Petugas surveilans harus memastikan 

bahwa setiap kasus campak yang ditemukan, baik yang berasal dari dalam 
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maupun luar wilayah kerja yang telah dicatat dalam form C-1 dan dilaporkan ke 

dinas kesehatan kabupaten/ kota setiap bulan sebagai lampiran surveilans terpadu. 

5.6 Pelaksanaan Pengolahan Dan Penyajian Data Surveilans Campak 

 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

pelaksanaan pengolahan dan penyajian data surveilans campak terdapat 

perbedaan. Pelaksanaan di Puskesmas Cepu pengolahan data menggunakan 

program microsoft excel dengan penyajian data berupa tabulasi, sedangkan pada 

Puskesmas Tunjungan menggunakan program microsoft word dengan penyajian 

data berupa tabulasi dan grafik. Akan tetapi, perbedaan dalam pelaksanaan 

pengolahan dan penyajian data di kedua puskesmas tidak mempengaruhi dalam 

pelaksanaan kegiatan surveilans campak seluruhnya. 

 Kegiatan pengolahan dan penyajian data di kedua puskesmas telah sesuai 

dengan Panduan Praktis Surveilans Episemiologi Penyakit dari Direktorat 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Melular Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia Tahun 2003 tentang pengolahan dan analisis data dimana kemajuan 

teknologi komputerisasi dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan data, 

terutama untuk kemudahan menyajikan hasil dan tidak membuat kesalahan 

selama proses pengolahan data (Depkes, 2003). 

5.7 Pelaksanaan Analisis dan Interpretasi Data Surveilans Campak 

 Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

dari puskesmas Cepu dan Tunjungan memiliki perbedaan dalam pelaksanaan 

analisis dan interpretasi data surveilans campak. Perbedaan tersebut adalah di 

Puskesmas Cepu sudah melakukan kegiatan analisis dan interpretasi, sedangkan 
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Puskesmas Tunjungan belum melakukannya. Dimana Puskesmas Cepu melihat 

kualitas data yang kemungkinan terjadi tidak lengkapnya data yang dikumpulkan 

kemudian menginterpretasikan analisis tersebut dalam bentuk kesimpulan sebagai 

landasan rekomendasi untuk dilakukannya tindakan selanjutnya. Di Puskesmas 

Tunjungan peneliti hanya diberi buku format C-1 campak saja. 

 Kegiatan analisis dan interpretasi data surveilans campak untuk Puskesmas 

Cepu telah sesuai dengan Panduan Praktis Surveilans Epidemiologi Penyakit dari 

Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Melular Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia Tahun 2003 tentang pelaksanaan analisis dan interpretasi data 

dimana kegiatan ini sangat tergantung pada keterampilan petugas kesehatan 

khususnya surveilans dan dapat membuat rekomendasi atau saran-saran yang akan 

yang perlu dilakukan untuk tindakan selanjutnya.  

Puskesmas Tunjungan belum sesuai dengan Panduan Praktis Surveilans 

Epidemiologi Penyakit dari Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Melular 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2003 tentang pelaksanaan 

analisis dan interpretasi data. Hal ini dikarenakan kemungkinan petugas tersebut 

belum mengikuti pelatihan surveilans sehingga dalam analisis dan interpretasi 

data beliau kurang memahami bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasi 

data. 

5.8 Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi dan Umpan Balik 

 Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

Puskesmas Cepu dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan 

umpan balik dilakukan dalam tiga arah yaitu pertama ditujukan ke tingkat 

53 



 
 

administrasi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah dinas kesehatan kabupaten 

sebagai informasi untuk dapat menentukan kebijakan selanjutnya dari dinas 

kesehatan dalam menangani kasus campak yang ada. Kedua, ditujukan kepada 

bidan desa setempat sebagai pengumpul dan pelapor data dalam bentuk umpan 

balik. Ketiga, disebarluaskan kepada instansi lain yang membutuhkan data 

tersebut. Hal yang dilaporkan ke dinas kesehatan berupa hasil analisis dan 

interpretasi dan laporan kasus campak di lembar C-1 campak. 

 Pada Puskesmas Tunjungan kegiatan penyebarluasan informasi dan umpan 

balik hanya dilakukan pada dua arah yaitu pertama ditujukan kepada dinas 

kesehatan sebagai tingkat administrasi lebih tinggi untuk menentukan kebijakan 

selanjutnya dan kedua, disebarluaskan kepada instansi lain yang membutuhkan. 

Bidan desa sebagai bentuk umpan balik tidak dilakukan. Jika ada kebijakan dari 

puskesmas atau dinas kesehatan baru memberikan informasi kepada bidan desa 

pada saat pertemuan rutin yang dilakukan oleh puskesmas. Untuk pelaporan ke 

dinas kesehatan hanya berupa buku format C-1 campak. 

 Kegiatan penyebarluasan dan umpan ballik yang dilakukan oleh 

Puskesmas Cepu telah sesuai dengan  Panduan Praktis Surveilans Epidemiologi 

Penyakit dari Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Melular Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2003 tentang mekanisme umpan balik dan 

penyebarluasan informasi yang mana mekanismenya harus menjadi sistem 

komunikasi yang baik kepada semua sumber laporan sehingga unit terkait dapat 

melakukan respon penanggulangan yang cepat dan tepat (Depkes, 2003). Di 

Puskesmas Tunjungan belum sesuai karena kegiatan umpan balik belum 
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dilakukan oleh puskesmas. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya koordinasi antara 

puskesmas dan bidan desa sebagai pengumpul data. Untuk petugas surveilansnya 

sendiri merangkap tugas lain menjadi perawat kesehatan di puskesmas tersebut. 

5.9 Pelaksanaan Evaluasi Surveilans Campak  

 Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

dari puskesmas Cepu dan Tunjungan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut 

adalah untuk Puskesmas Cepu tiap bulannya untuk menertibkan sistem 

pelaporannya karena sudah diberikan format satu bendel oleh petugas surveilans 

puskesmas untuk mencatat dan melaporkan ke puskesmas. Di Puskesmas 

Tunjungan hal yang dievaluasi adalah tentang kelengkapan laporan kasus karena 

bidan desa untuk sistem pelaporannya masih kurang. 

 Para ahli berpendapat bahwa kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai 

apakah program-program tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Untuk 

melakukan kegiatan terhadap sistem surveilans diperlukan adanya alat yang 

dilakukan untuk melakukan penilaian. Alat tersebut berupa parameter-parameter 

tertentu yang digunakan sebagai indikator penilaian terhadap pelaksanaan 

surveilans (Arie Wuryanto, 2010). Berdasarkan buku Petunjuk Teknis Surveilans 

Campak tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi bahwa kegiatan tersebut 

perlu dilakukan yang meliputi analisis pencapaian kinerja surveilans campak, 

analisa kasus campak, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Hal ini 

berarti kedua puskesmas telah sesuai dalam hal pelaksanaan evaluasi.  
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5.10 Keberhasilan Program Surveilans Campak 

 Kriteria keberhasilan pelaksanaan surveilans campak dapat ditunjukan 

dengan beberapa indikator kinerja surveilans campak, antara lain kelengkapan 

laporan puskesmas (C-1) memenuhi minimum target sebanyak ≥ 90%, ketepatan 

laporan puskesmas (C-1) memenuhi minimum target sebanyak ≥ 80%, dan 

kelengkapan surveilans aktif rumah sakit sebanyak ≥ 90%. 

 Kelengkapan laporan kasus campak di Puskesmas Cepu dan Puskesmas 

Tunjungan berbeda. Puskesmas Cepu mempunyai kelengkapan laporan sebanyak 

100% dan pada Puskesmas Tunjungan kelengkapan laporan masih sangat kurang 

yaitu sebanyak 60%. Ketepatan laporan dari kedua puskesmas juga berbeda. 

Puskesmas cepu mempunyai ketepatan 75%, sedangkan Puskesmas Tunjungan 

mempunyai ketepatan 0%. Hal ini akan berdampak terhadap penemuan kasus 

campak yang ada dimasyarakat. Apabila ketepatan dan kelengkapan laporan dapat 

memenuhi minimum target yang di tetapkan oleh pemerintah, maka dalam 

menentukan kebijakan selanjutnya akan lebih cepat dan tepat dalam menangani 

kasus campak (Dinkes Blora, 2010) 

Kendala yang dihadapi oleh puskesmas dalam hal pelaksanaan kegiatan 

surveilans campak antara lain:  

1. Kurangnya koordinasi antara puskesmas dan bidan desa setempat untuk 

mengumpulkan informasi kasus yang ada di masyarakat. 

2. Kurangnya jumlah petugas surveilans, jumlah desa di wilayah kerja, 

sarana dan prasarana jalan yang kurang memadahi, beban kerja yang 
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berlebihan juga dapat mempengaruhi naik atau buruknya kinerja 

surveilans campak. 

5.11 Kelemahan Penelitian  

Kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan pada dua 

puskesmas untuk membandingkan tingkat keberhasilan kegiatan surveilans 

campak pada 2 puskesmas, sehingga belum dapat melihat tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program surveilans campak secara keseluruhan puskesmas yang ada 

di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Kegiatan Surveilans di 

Puskesmas Cepu dan Tunjungan tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengumpulan data surveilans campak pada Puskesmas Cepu 

dan Tunjungan masih menggunakan metode surveilans pasif. 

2. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data puskesmas sudah 

memanfaatkan teknologi komputerisasi untuk memudahkan menyajikan 

hasil dan tidak membuat kesalahan selama prosees pengolahan data. 

3. Pelaksanaan analisis dan interpretasi data untuk Puskesmas Cepu dan 

Tunjungan memiliki perbedaan yaitu Puskesmas Cepu sudah 

melakukannya dengan menginterpretasikan analisis tersebut dalam benruk 

kesimpulan, sedangkan Puskesmas Tunjungan belum melakukannya. 

4. Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan umpan balik terdapat 

perbedaan pada kedua puskesmas. Perbedaan tersebut adalah Puskesmas 

Tunjungan tidak melakukan umpan balik kepada bidan desa. 

5. Pelaksanaan evaluasi surveilans campak di Puskesmas Cepu dan 

Tunjungan sudah dilakukan. 
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6.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi puskesmas khususnya petugas yang menangani surveilans, 

disarankan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan bidan desa 

setempat agar dapat menghasilkan data yang lengkap dan tepat. 

2. Pada sarana perangkat lunak seperti epiinfo dan epimap seharusnya 

dimiliki oleh kedua puskesmas untuk membantu dalam hal pemetaan 

persebaran penyakit. Perlengkapan yang lain seperti internet di Puskesmas 

Tunjungan juga harus mempunyai agar membantu dalam menyebaran 

informasi sehingga dalam pelaporan data ke dinas kesehatan dapat tepat 

waktu. 

3. Bagi Dinas Kesehatan diharapkan memberikan motivasi kepada seluruh 

puskesmas dengan cara memberikan umpan balik, memberikan reward 

kepada puskesmas supaya dalam pelaksanaan pengumpulan laporan ke 

dinas kesehatan dapat lengkap dan tepat waktu. 
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FORMULIR CHECK LIST OBSERVASI 

GAMBARAN PELAKSANAAN SURVEILANS CAMPAK DI PUSKESMAS 

CEPU DAN TUNJUNGAN TAHUN 2010 

 

Nama informan : 

Puskesmas  : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Masa kerja  : 

Daftar pertanyaan 
Jawaban 

Ada Tidak 

I. Petugas Pelaksana 

1. Surat penugasan oleh kepala puskemas 

2. Ijazah/ SK 

3. Sertifikat pelatihan surveilans 

4. Struktur organisasi 

II. Sarana dan Prasarana 

1. Alat kantor 

a. Komputer 

b. Mesin ketik 

c. Printer 

d. Kalkulator 

e. Formulir perekam 

f. Telefon 

g. Faksimili 

h. Internet 

2. Perangkat lunak 
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a. Epi info 

b. Epi map 

c. SPSS 

d. Microsoft office 

3. Alat transportasi 

a. Kendaraan roda 2 

b. Kendaraan roda 4 

4. Formulir pencatatan laporan 

a. Formulir laporan campak (C-1) 

b. Formulir standar informasi minimal 

faktor risiko pada penyelidikan KLB 

campak (C-2) 

c. Formulir rekapitulasi data hasil 

penyelidikan KLB Campak (C-3) 

III. Pendanaan 

1. Ketersediaan dana 

2. Tanda bukti penerimaan dana 

3. Laporan pertanggungjawaban 

IV. Pedoman dan Petunjuk Teknis 

1. Buku pedoman pelaksana 

2. Standar prosedur operasional 

3. Buku perencanaan tahunan 

V. Kegiatan Surveilans 

1. Pengumpulan dan validasi data 

2. Pengiriman laporan ke puskesmas 

3. Pemantauan kecenderungan terhadap KLB 

campak 

VI. Kegiatan Surveilans Aktif 

1. Puskesmas 

2. Puskesmas pembantu 

3. Dokter praktek 
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4. Perawat 

5. Bidan desa 

6. Posyandu/ masyarakat 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PELAKSANAAN SURVEILANS CAMPAK DI PUSKESMAS 

CEPU DAN TUNJUNGAN TAHUN 2010  

(Untuk Kepala Puskesmas) 

 

Nama informan : 

Puskesmas  : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Masa kerja  : 

 

 

1. Bagaimana sumber daya manusia petugas pelaksana kegiatan surveilans 

campak di puskesmas? Berapa jumlah petugas yang menangani surveilans 

campak? Berapa yang telah mendapatkan pelatihan tentang surveilans? 

2. Bagaimana pendanaan pelaksanaan kegiatan surveilans campak di 

puskesmas? Berasal dari mana dana tersebut? Berapa alokasi dana yang 

disediakan untuk surveilans? 

3. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan surveilans 

campak? Apakah sudah cukup membantu dalam pelaksanaan surveilans 

campak? 
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4. Bagaimana perencanaan program surveilans campak yang ada di 

puskesmas? (Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pendanaan 

dan  perencanaan kegiatan apabila terjadi KLB) 

5. Bagaimana keterlibatan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan 

surveilans campak? Pihak mana saja yang terlibat dalam surveilans 

campak? Apa peran yang dilakukan oleh pihak tersebut? 

6. Bagaimana keterlibatan kerjasama lintas program dalam pelaksanaan 

surveilans campak? Pihak mana saja yang terlibat dalam surveilans 

campak? Apa peran yang dilakukan oleh pihak tersebut? 

7. Bagaimana pelaksanaan pemantauan apabila ada kecenderungan terjadi 

KLB kasus campak? Oleh siapa dan  kegiatan apa saja yang dipantau jika 

terjadi KLB? 

8. Bagaimana kegiatan pemantauan kegiatan surveilans campak? Oleh siapa 

dan kegiatan apa saja yang dipantau? 

9. Bagaimana kegiatan evaluassi pelaksanaan kegiatan surveilans campak? 

Oleh siapa dan apa saja yang dieveluasi? 

10. Hal apa yang Anda lakukan sebagai kepala puskesmas guna mendukung 

kegiatan pelaksanaan surveilans campak? 

11. Apa saja hal-hal yang menghambat pelaksanaan surveilans campak di 

wilayah kerja Anda? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PELAKSANAAN SURVEILANS CAMPAK DI PUSKESMAS 

CEPU DAN TUNJUNGAN TAHUN 2010 

(Untuk Petugas Surveilans Puskesmas) 

 

Nama informan : 

Puskesmas  : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Masa kerja  : 

 

1. Hal apa saja yang Anda lakukan apabila menemukan kasus campak? 

2. Apakah di wilayah kerja Anda pernah terjadi KLB? 

3. Bila pernah, bagaimana tindakan Anda? 

4. Sejak kapan Anda menjadi petugas surveilans? 

5. Selain menjadi petugas surveilans, apakah Anda diberi beban kerja lainnya? 

Jika ya, sebutkan! 

6. Bagaimana cara Anda melakukan pengolahan data campak? Apakah itu rutin? 

7. Bagaimana cara Anda menyajikan data yang telah diolah tersebut? 

8. Dalam bentuk apakah penyajian data yang Anda lakukan? 

9. Pernahkah Anda mendapat pelatihan pengolahan data dan penyajian data? 

Bila pernah sebutkan! 
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10. Bagaimana cara Anda membuat kesimpulan dari data-data tersebut? 

11. Apakah Anda menyebarluaskan informasi kepada pihak yang membutuhkan? 

12. Bagaimana cara Anda menyebarluaskan informasi tersebut? 

13. Apakah Anda melaporkan data kasus campak ke dinas kesehatan? 

14. Kapan Anda melaporkan data kasus campak ke dinas kesehatan? 

15. Apakah Anda jika melaporkan data kasus campak selalu tepat waktu? 

16. Jika tidak tepat waktu apakah Anda diberi sanksi oleh petugas dinas 

kesehatan? 

17. Apakah laporan Anda selalu lengkap? 

18. Bagaimana keterlibatan instansi lain dalam peran serta membuat kebijakan di 

wilayah kerja Anda? 

12. Apa saja hal-hal yang mendukung pelaksanaan surveilans campak? 

13. Apa saja hal-hal yang menghambat pelaksanaan surveilans campak?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PELAKSANAAN SURVEILANS CAMPAK DI PUSKESMAS 

CEPU DAN TUNJUNGAN TAHUN 2010 

 (Untuk Petugas Surveilans Dinas Kesehatan) 

 

Nama informan : 

Puskesmas  : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Masa kerja  : 

 

1. Hal apa saja yang Anda lakukan apabila menemukan kasus campak? 

2. Bagaimana cara Anda merekap data campak? 

3. Berasal dari manakah data campak yang Anda dapatkan? 

4. Apakah di wilayah kerja Anda pernah terjadi KLB? 

5. Bagaimana tindakan Anda jika terjadi KLB di wilayah kerja Anda? 

6. Bagaimana frekuensi tentang laporan kejadian campak di wilayah kerja 

Anda? Puskesmas mana saja yang sering mengalami keterlambatan dan 

puskesmas mana saja yang mengalami ketepatan dalam pengumpulan 

laporan? 

7. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang surveilans? Bila pernah 

sebutkan! 
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8. Bagaimana cara Anda melakukan pengolahan data campak? 

9. Apakah Anda rutin melakukan pengolahan data tersebut? 

10. Bagaimana cara penyajian data yang telah diolah tersebut? 

11. Dalam bentuk apakah penyajian data yang telah diolah tersebut? 

12. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan pengolahan data dalam 

penyajian data? Bila pernah sebutkan! 

13. Bagaimana cara Anda menyebarluaskan kepada pihak yang 

membutuhkan? 

14. Pihak mana saja yang biasanya membutuhkan data tersebut? 

15. Kapan jadwal pengumpulan  data kasus campak? 

16. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data kasus campak, apa 

yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam  menangani hal ini? 

17. Bagaimana dinas kesehatan mengevaluasi kegiatan surveilans campak 

yang ada di seluruh puskesmas di Kabupaten Blora? 

18. Dalam bentuk apakah Anda menidaklanjuti informasi campak yang ada? 

19. Bagaimana keterlibatan instansi lain dalam peran membuat kebijakan di 

wilayah kerja Anda? 
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Deskripsi jawaban responden tentang hal yang dilakukan apabila 

menemukan kasus campak 

Responden Jawaban 

R 1 Data yang dikumpulkan ya data yang ada diformulir C-1 campak 

yang biasa dilakukan oleh bidan desa, dokter, balai pengobatan. 

Bila ditemukan kasus campak akan langsung dicek dilapangan 

apakah memang terjadi kasus campak atau bukan. Apabila terjadi 

kasus campak maka langsung dicatat pada lembar C-1 campak. 

Pengumpulan data Dilakukan oleh bidan desa dan pelayanan 

kesehatan lainnya. Dilaporkan ke puskesmas setiap ditemukannya 

kasus campak 

R 2 Data yang dikumpulkan adalah data lengkap pasien dan keluhan 

penyakit. Puskesmas akan memeriksa pasien tersebut lalu dicek 

apakah memang kasus campak. Jika memang kasus campak maka 

akan dicatat pada lembar C-1 campak.  Dilakukan oleh bidan 

desa setempat. Dilaporkan langsung ke puskesmas jika terdapat 

kasus dilapangan 

 

Deskripsi jawaban responden tentang kejadian KLB 

Responden Jawaban 

R 1 Tidak pernah 

R 2 Pernah tahun 2007 atau gak 2006 

 

Deskripsi jawaban responden tentang tindakan apabila terjadi KLB 

Responden Jawaban 

R 1 Yang jelas kita melakukan PE atau penyelidikan epidemiologi itu 

to kita liat kasus penyebaran. Kalo campak, melaporkan ada 

batas waktunya sampai tidak ditemukan kasus campak 

R 2 Pertama kita melakukan ppenyelidikan data dari petugas di 

lapangan atau dari masyarakat atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

 

Deskripsi jawaban responden tentang lama menjadi petugas surveilans 

Responden Jawaban 

R 1 12 tahun 

R 2 11 tahun 
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Deskripsi jawaban responden tentang beban kerja 

Responden Jawaban 

R 1 Ngurusi pasien mbak. Kan di puskesmas sini ada rawat inapnya 

jadi ne ya saya ngrangkep jadi perawat. Selain itu, juga di BP 

umum kemudian tigas di pos kesehatan setiap 1 minggu sekali di 

kampong sidorejo 

R 2 Yo biasane ki ngrangkep petugas adminstrasi mbak. Ngurusi 

masalah pendaftaran sama di BP pemeriksaan 

 

Deskripsi jawaban responden tentang pengolahan data campak 

Responden Jawaban 

R 1 Pengolahan data tersebut dilakukan oleh saya sendiri kemudian 

diberikan kepada dinas kesehatan setiap satu bulan sekali. 

Pengolahan data dilakukan jika ditemukan kasus campak. 

Apabila tidak ditemukan kasus campak maka hanya melaporkan 

kepada dinas kesehatan bahwa tidak ada kasus campak 

R 2 Pengolahan data dilakukan oleh saya sendiri yang dibantu oleh 

petugas lainnya yang kemudian hasilnya dilaporkan ke dinas 

kesehatan setiap satu bulan sekali. Pengolahan data kasus 

campak rutin dilakukan karena setiap terdapat kasus selalu 

melaporkan ke dinas kesehatan 

 

Deskripsi jawaban responden tentang penyajian data campak 

Responden Jawaban 

R 1 Penyajian data itu biasanya dalam bentuk tabulasi 

R 2 Penyajian data dalam bentuk tabulasi dan grafik 

 

Deskripsi jawaban responden tentang bentuk penyajian data campak 

Responden Jawaban 

R 1 Penyajian data itu biasanya dalam bentuk tabulasi 

R 2 Penyajian data dalam bentuk tabulasi dan grafik 

 

 

Deskripsi jawaban responden tentang pelatihan pengolahan data dan 

penyajian data 

Responden Jawaban 

R 1 Pernah  
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R 2 Belum pernah 

 

Deskripsi jawaban responden tentang cara membuat kesimpulan data-data 

campak 

Responden Jawaban 

R 1 Ya dari data-data yang telah diolah kemudian dibuat kesimpulan 

R 2 Kesimpulan dari data-data yang ada mbak, misalnya campak 

terkait banyak hal melihat status imunisasi, status penderita, 

beberapa faktor kemungkinan 

 

Deskripsi jawaban responden tentang penyebarluasan informasi ke pihak 

yang membutuhkan 

Responden Jawaban 

R 1 Iya disebarkan 

R 2 Disebarkan mbak 

 

Deskripsi jawaban responden tentang cara menyebarluaskan informasi 

Responden Jawaban 

R 1 Saya menyebarluaskan informasi campak dengan cara 

melaporkan data tersebut ke dinas kesehatan. untuk umpan balik 

dari data tersebut dikembalikan kembali ke bidan desa dan 

pelayanan kesehatan lain.kegiatan iki to mbak nek wis laporan ko 

dinas. Sementara ini menyebarluaskannya lintas program. 

R 2 Saya nek menyebarluaskan informasi campak dengan melaporkan 

data ke dinas. Disini belum melakukan umpan balik. Yo jadi cuma 

dilaporkan ke dinas saja sama nek ada orang ato mahasiswa sing 

minta data baru dikasih. Sementara yang menanyakan kasus 

campak belum ada, nek secara sistem sudah ada 

 

Deskripsi jawaban responden tentang laporan ke dinas kesehatan 

Responden Jawaban 

R 1 Pasti  

R 2 Iya mbak 

 

Deskripsi jawaban responden tentang waktu laporan ke dinas kesehatan 

Responden Jawaban 
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R 1 Hari sabtu mbak 

R 2 Hari sabtu tapi kadang saya melaporkannya hari senin pagi atau 

gak selasa gitu 

 

Deskripsi jawaban responden tentang ketepatan waktu laporan 

Responden Jawaban 

R 1 Selalu tepat waktu mbak kalo saya 

R 2 kadang saya melaporkannya hari senin pagi atau gak selasa gitu 

 

Deskripsi jawaban responden tentang sanksi dari dinas kesehatan 

Responden Jawaban 

R 1 Selama ini dari dinas kesehatan ataupun dari kepala puskesmas 

belum pernah ada penghargaan mbak. Nek telat wae gak pernah 

ono sanksi ne. opo meneh penghargaan 

R 2 Nek sak reti ku ya mbak, gak pernah ono penghargaan. Wong nek 

telat wae mung dielingke lewat sms tok dan gak pernah ono 

sanksi 

 

Deskripsi jawaban responden tentang kelengkapan laporan 

Responden Jawaban 

R 1 Lengkap mbak 

R 2 Yo kadang lengkap kadang yo menyusul 
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PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

DINAS KESEHATAN  

UPTD PUSKESMAS CEPU 

JL  DIPONEGORO NO 52 TELP (0296) 421292 
 

 

NOTULEN LOKAKARYA MINI 
 

Dilaksanakan pada: 

Hari   : Rabu 

Tanggal  : 2 Mei 2012 

Peserta  : Seluruh karyawan karyawati UPTD Puskesmas Cepu 

 

Susunan Acara: 

1. Pengisian Ka T.u 

Diawali dengan pembacaan surat-surat masuk. 

Seluruh karyawan yang masuk data Base mengambil honorer. 

Di lingkungan karyawan dibudayakan jumat bersih, kerja bakti 

 

2. Pengisian Kepala Puskesmas 

 Laporan oleh masing-masing bendahara dan pemegang program 

Dimulai dari bendahara operasional oleh Sutrini, bendahara BOK Ayin, 

dan bendahara Jampersal Harjani P. 

 KIA/ KB oleh Sof K 
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Sosialisasi Pencatatan KB di Mulyorejo 

Kalau dulu kita sealu acuh dalam pencatatan sekarang pencatatan dan 

pelaporan oleh petugas kesehatan KB ada 9 item kohort yang dibuat, 

antara lain pendataan PUS. 

Diwajibkan semua bidan punya data PUS karena PUS harus terkafer 

semua dan mengetahui masing-masing akseptor KB. Termasuk KB yang 

drop out. 

KB yang koplikasi, kegagalan bias diklem di petugas KB. 

Koordinaator KB Siti Nurrohma dibantu Maretha. Untuk pelaporan kesga 

dibantu oleh Bidan Erna. Sedangkan tanggung jawab kebersihan secara 

umum oleh semua bidan. 

PWS belum bias menganalisa karena pelaporan belum masuk semua. 

 Pengisian P2 

Laporan P2 sms mingguan dan laporan bulanan formatnya dibagikan 

mohon semua bidan pemegang wilayah untuk ditertibkan pelaporannya. 

Bila menemukan kasus campak, kusta, maupun TBC segera dilaporkan 

agar pada saat pengumpulan laporan ke dinas tidak terlambat. 

 Pengisian Gizi 

Surveilans gizi diminta 6 kasus, pemetaan daerah kurang gizi dikumpulkan 

September, dipilih 5 posyandu yang ada balita gizi buruknya. Mohon 

pemeriksaan garam beryodium. 
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Pemeriksasan suspeek gizi anak dibawah 15 tahun boleh diajukan dana 

500.000 sekabupaten 20 kasus. PMT local posyandu dapat jatah 10 

posyandu. 

 Pengisian Mas Rifan 

Operasi katarak gratis tanggal 28 Juni 2012, mohon untuk diskreening 

puskesmas dulu. 

Khitanan masal tanggal 7 Juli 2012. 

 Pengisian imunisasi 

Mohon semua bidan untuk melihat daftar PWS imunisasi, untuk melihat 

perolehan capaian imunisasi, sweeping imunisasi dilaksanakan di desa 

Mernung dan Balun. 

Kepala puskesmas membacakan SPM BOK, dimohon untuk desa yang 

cakupannya kurang untuk segera dibenahi. Untuk SPJ BOK posyandu 

tanda tangan dari awal sampai akhir harus sama. Buku tamu posyandu 

harus diisi. 

 Untuk loket yang semula Dian Mustika sekarang dialihkan 

Masrum. 

 Raker bidan dan P2 dilaksanakan rutin tiap hari Jumat minggu 

pertama. 

 Timbangan bayi segera dibagikan ke posyandu. 

 

 

100 



 
 

 

Mengetahui, 

 Ka. T.U Puskesmas Cepu 

 

 

 dr. G. Pudyorini 
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PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

DINAS KESEHATAN  

UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN 

JL  Tunjungan Raya No -TELP (0296) 5115253 

 

 
Notulen Rapat Bulan September 

 

Tanggal  : 5 September 2012 

Tempat  : PKD Desa Keser 

Peserta  : Karyawan Puskesmas Tunjungan 

     Kabid P2P 

 

Susunan acara : 1. Pembukaan  

  2. Pengisian DKK 

  3. Laporan  

  4. Diskusi & RTL 

  5. Warnasari  

  6. Penutup  

 

Pembukaan  : Ka Puskesmas 

 

Pengisian DKK : a. menghimbau menjaga kebersamaan dan 

kekeluargaan  

  b. setiap ada masalah diselesaikan internal dulu  

  c. pelaporan BOK disusun yang baik dan tepat waktu 

d. persiapan karena akan ada audit  

  e. jampersal dibagi yang titip administrasi harus 

lengkap  

  f. akan ada monev jampersal ke lapangan. 

 

Laporan  : Ka. Tata Usaha 

     a. jadwal penilaian lomba PHBS  

  b. pertemuan petugas P2P  

  c. pendataan strata DESI  

  d.undangan Kapusk pembinaan di DKK  

  e. pertemuan undangan imunisasi UCI desa  

  f. pemberitahuan Lomba LCC DokCil 
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Imunisasi  : 1. Cakupan BCG 65,0% (target 62,5%) 

       masih ada beberapa desa yang kurang  

   2. Cakupan DPT/ HBI 61,4% (Target 60%)  

       masih ada beberapa desa yang kurang 

   3. Cakupan DPT/ HB 68,1% (target 60%) 

      masih ada beberapa desa yang kurang 

   4. Cakupan Polio 4 70,6% (Target 60%) 

      masih ada beberapa desa yang kurang 

   5. Cakupan campak 66,9% (Target 60%) 

      masih ada beberapa desa yang kurang 

 

 

Diskusi dan RTI : kelengkapan laporan kasus penyakit masih kurang.  

(Mohon untuk bidan desa untuk diperbaiki laporan 

dan      mengumpulkan laporan tepat waktu)  

Target imunisasi puskesmas masih ada desa yang  

kurang  

  (untuk bidan desa dilakukan sweeping jangan hanya 

saat  posyandu saja).  

Ditemukan bumil gondok di desa keset. Lakukan 

pemantauan   pemakaian garam yodium.  

  Cakupan KB masih kurang.  

  Bidan desa mencari data di bidan swasta, BP swasta 

dan bidan desa luar wilayah 

 

WARNA SARI 

Promkes UKS : Melakukan penjaringan kesehatan siswa kelas  4 

tingkat SD/ MI,     SMP/ MTs, SMA/ Ma 

 

Lain-lain : Untuk transport petugas posyandu tidak ada 

   Untuk bidan desa yang tempatnya baru dibangun, 

harap koordinasi dengan bidan desa terdekat untuk 

layanan persalinan. 

 

 

         Mengetahui, 

                        Kepala Tata Usaha 

 

 

                             Sumarno 
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Lampiran gambar sarana dan prasarana kantor Puskesmas Cepu 

               

Telepon            LCD computer 

 

          

Mesin ketik          Mesin printer 

       

  

       Modem internet     Kalkulator 
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Lampiran gambar sarana dan prasarana Puskesmas Tunjungan 

     

Kalkulator     Mesin ketik 

    

       Mesin printer          LCD komputer 

 

Buku laporan C-1 campak        Kendaraan roda 2 
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