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ABSTRAK
Dwi Tirta Indah
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota
Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak Menular
xxiii + 161 halaman + 32 tabel + 3 gambar + 28 lampiran
Hipertensi merupakan penyakit ketiga terbesar penyebab kematian. Upaya
pengendaliannya adalah surveilans hipertensi. Magelang menduduki peringkat pertama
dengan jumlah kasus terbanyak di Jawa Tengah tahun 2009 - 2011. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui gambaran input sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinkes Kota
Magelang.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi evaluasi. Informan
utama berjumlah 5 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur,
studi dokumentasi dan observasi.
Simpulan dari penelitian ini adalah man tidak sesuai dengan pedoman; methode yang
sesuai dengan pedoman adalah ketersediaan pedoman penyelenggaraan sistem surveilans
epidemiologi kesehatan, ketersediaan posbindu dan ketersediaan prolanis; alokasi dana belum
sesuai dengan pedoman namun sumber dana sudah sesuai; sarana prasarana hanya
ketersediaan formulir pengumpulan data yang belum sesuai dengan pedoman dari segi
jumlah; sasaran informasi sudah sesuai dengan pedoman.
Saran yang diberikan dari hasil penelitian adalah memberikan pelatihan surveilans
PTM terhadap petugas surveilans hipertensi di Puskesmas; memberikan alokasi dana untuk
kegiatan program surveilans hipertensi.
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ABSTRACT
Dwi Tirta Indah
The Evaluation of Input Surveillance Hypertension System in working area of
Magelang Health Department Based on Guidelines of Non-Communicable Diseases
Surveillance System
xxiii + 161 page + 32 tabel + 3 picture+ 28 appendage

Hypertension is the third biggest disease leading cause of death. The control effort
for it is the Surveillance Hypertension. Magelang ranked first with the most number of cases
in Central Java in 2009-2011. The aim of this research was to know the input conception of

Surveillance Hypertension system in the working area of Magelang Health
Department.
This reseach was the qualitative resaerch with the evaluation study design. The
number of main informants were 5 people. The techniques of data gathering used were
structured interview, documentation, and observation.
The conclusion of this research was man not appropriate with the guidance; the
appropriate method with the guidance is availability of the implementation of health
epidemiological surveillance system, availability of the posbindu, and availability of the
prolanis; the inappropriatness of funds allocation; the appropriatness of funds source; the
infrastructure, the only availability of data gathering form which has been appropriate with
the guidelines in terms of the number of; target information has been appropriate with the
guidelines.
The suggestion given based on the research result is to provide the PTM Surveillance
training toward the hypertension Surveillance officer in Community Health Center
(Puskesmas); to provide the fund allocation for the hypertension surveillance program
activities.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perubahan pola hidup dan pola makan akibat adanya perbaikan tingkat

ekonomi membawa konsekuensi terhadap berkembangnya penyakit degeneratif, salah
satunya hipertensi. Hipertensi adalah gangguan sistem peredaran darah yang
menyebabkan kenaikan tekanan darah diatas nilai normal (tekanan darah ≥140/90
mmHg) (Kemenkes RI, 2009). Penyakit ini dipengaruhi oleh cara dan kebiasaan
hidup seseorang, sering disebut sebagai the killer disease karena merupakan penyakit
pembunuh, dimana penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sehingga
penderita datang berobat setelah timbul kelainan organ akibat hipertensi. Menurut
Muljadi (2008) hipertensi merupakan faktor resiko ketiga terbesar yang menyebabkan
kematian karena penderita hipertensi mempunyai peluang 12 kali lebih besar bagi
penderitanya untuk mengalami stroke dan 6 kali lebih besar untuk serangan jantung.
Untuk mengurangi angka kejadian hipertensi tiap tahunnya maka strategi yang
digunakan pemerintah dalam pengendalian hipertensi adalah melalui surveilans
epidemiologi hipertensi. Adapun indikator dalam kegiatan surveilans tersebut
meliputi kelengkapan isi laporan, kesesuaian sistem pencatatan dan pelaporan,
ketepatan pengumpulan data, penyebarluasan informasi, meningkatnya dalam kajian
Sistem Kewapadaan Dini (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003).
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Angka penderita hipertensi kian hari kian mengkhawatirkan, menurut WHO
pada tahun 2006 di Amerika prevalensi hipertensi keseluruhan adalah 28,7%, dengan
kasus baru sebesar 12,1%, sedangkan di Eropa prevalensinya terus berubah dari tahun
2001 sebesar 18,4% kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2004 menjadi
22,0% dan pada tahun 2008 prevalensinya turun menjadi 20,8%. (Beard J, 2013).
Indonesia berada dalam deretan 10 negara dengan prevalensi hipertensi tertinggi di
dunia, bersama Myanmar, Thailand, India, Srilanka, Bhutan,Nepal dan Maldives.
Menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2007 prevalensi hipertensi
pada penduduk umur 18 tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 31,7%.
Berdasarkan Case Fatality Rate (CFR) kejadian hipertensi pada tahun 2008 sebesar
2,84% dengan jumlah kasus 198.180 kasus, pada tahun 2009 CFR hipertensi sebesar
2,55% dengan jumlah kasus 136.677 kasus dan pada tahun 2010 mengalami
peningkatan menjadi 4,81% dengan jumlah kasus 277.845 kasus (Kemenkes RI,
2011). Jawa tengah menduduki peringkat ke 7 dengan kasus hipertensi terbanyak di
Indonesia (Kemenkes RI, 2012).
Menurut profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2011, untuk prevalensi kejadian
hipertensi di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 26,32% tahun 2008 menjadi
21,26% pada tahun 2009 dan 17,35% pada tahun 2010, namun pada tahun 2011
prevalensinya meningkat menjadi 19,60% dan tahun 2012 sebesar 16,37%. Kota
Magelang menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus hipertensi terbanyak di
Jawa Tengah dari tahun 2009 sampai tahun 2011 (Dinkes Jateng, 2013).
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Tahun 2009 prevalensi hipertensi di Kota Magelang sebesar 14,08%, tahun
2010 prevalensinya 11,85% dan tahun 2011 meningkat tajam prevalensinya menjadi
22,41% , namun pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 21,27%
(Dinkes Jateng, 2012). Berdasarkan laporan surveilan penyakit hipertensi yang
dilakukan secara pasif, pada tahun 2013 jumlah penderita hipertensi esensial sebesar
18.494 penderita dengan penderita laki-laki sebesar 5.096 (27,5%) dan 13.398
(72,4%) perempuan. Sedangkan untuk hipertensi lainnya pada tahun yang sama
jumlah penderitanya sebesar 1.961 orang dengan penderita laki-laki sebesar 626
(31,9%) dan 1.335 penderita perempuan (68,07%). Pada tahun 2012 CFR kejadian
hipertensi di kota ini sebesar 0,09% dengan jumlah kasus 1.061 kasus. Pada tahun
yang sama untuk Insidence Rate (IR) sebesar 0,89% pada tahun 2013 angka ini
meningkat menjadi 1,57%. Berdasarkan laporan PTM dari Dinkes Kota Magelang
untuk kasus hipertensi yang paling beresiko adalah wanita usia 45-65 tahun. Pada
tahun 2012 jumlah penduduk wanita di Kota magelang sebesar 64.528 (51,15%) dari
jumlah penduduk sedangkan penduduk wanita yang berusia 15-64 tahun sebanyak
45.066 (69,8%) dari jumlah penduduk wanita di Kota Magelang. Sehingga orang
yang beresiko terkena hipertensi sebesar 69,8%. Bila dibandingkan dengan kenyataan
dilapangan, pada tahun yang sama penemuan kasus hipertensi pada wanita usia 15-64
tahun hanya sebesar 12,7%. Hal ini berarti terdapat masalah pada surveilans
hipertensi yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kota Magelang.
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Salah satu upaya pengendalian penyakit hipertensi adalah dengan penguatan
sistem surveilans hipertensi. Surveilans hipertensi berperan untuk membantu dalam
perhitungan prevalensi kejadian penyakit hipertensi, menghitung cakupan pasien
yang terkontrol tekanan darahnya, mengetahui Insidence Rate (IR) dan untuk
menghitung Case Fatallity Rate (CFR). Setelah mengetahui trend kejadian penyakit
hipertensi sesuai data-data di lapangan maka akan mempermudah dalam pengambilan
kebijakan untuk menentukan intervensi yang tepat terkait penyakit hipertensi di Kota
Magelang. Butuh kerjasama yang baik dengan beberapa pihak demi tercapainya
tujuan tersebut. Tidak hanya dari pihak petugas pelayanan kesehatannya saja, namun
dari masyarakatnya sendiri juga mempunyai peran penting dalam kegiatan surveilans.
Manajemen program surveilans hipertensi meliputi input, proses, dan output. Input
meliputi 5M yaitu Man (sumber daya manusia yang memadai), Methode (seperti
pedoman penyelenggaraaan), Material (hardware, software, alat tulis dan komputer,
dll.), Money (dana program surveilans), dan Market (sasaran penyebaran informasi).
Proses dimulai dari pengumpulan data, kompilasi data, analisis dan intepretasi data,
pelaporan, dan pengambilan tindakan. Sedangkan untuk outputnya berupa LKS,
diseminasi informasi, serta tersedianya dokumen laporan (Ditjen P2PL Depkes RI,
2003).
Setelah melakukan studi pendahuluan mengenai sistem surveilans hipertensi
yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Magelang adapun beberapa masalah yang
ditemukan yaitu masalah pada input meliputi kurangnya kompetensi petugas
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surveilans karena dalam pengumpulan data 100% yankes mengalami keterlambatan.
Keterlambatan pengumpulan data surveilans dari puskesmas ke Dinkes Kota
Magelang akan berdampak pada ketidaksesuaian prevalensi yang nantinya akan
ditetapkan, sehingga dengan data prevalensi yang tidak akurat maka pengambil
kebijakan juga akan salah langkah dalam menangani kasus penyakit hipertensi di
Kota Magelang. Target cakupan penemuan kasus hipertensi menurut KMK RI No
854/MENKES/SK/IX/2009 sebesar 30% namun Dinkes Kota Magelang belum
mempunyai target cakupan penemuan kasus hipertensi. Sedangkan target pasien
hipertensi

yang

terkontrol

tekanan

darahnya

menurut

KMK

RI

No

854/MENKES/SK/IX/2009 sebesar 80%, namun di Dinkes Kota Magelang hanya
28% pasien yang terkontrol tekanan darahnya. Pada proses terdapat masalah pada
pengumpulan data karena jenis surveilans yang dilakukan hanya surveilans pasif.
Masalah lainnya yaitu sumber data tidak lengkap yakni 33% dari total jumlah
pelayanan kesehatan yang ada tidak mengumpulkan data ke Dinkes Kota Magelang.
Permasalahan sistem surveilans juga diteliti pada Laporan magang di UPT.
Puskesmas Abiansemal I Bali permasalahan input sistem hipertensi yang ditemukan
adalah jumlah SDM yang terbatas dan masalah pendanaan, Selain penelitian tersebut,
dalam penelitian Sania (2005) menjelaskan bahwa untuk sistem surveilans Penyakit
Tidak Menular (PTM) di Pakistan terdapat masalah pada SDM yang terbatas dan
tidak adanya tenaga kesehatan terlatih mempengaruhi keberhasilan program
kesehatan, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arsyam (2013) di Kabupaten
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Barru bahwa terdapat masalah pada SDM, dana, dan ketersediaan sarana dan
prasarana.
Fokus penelitian yang akan diambil yaitu input dalam manajemen surveilans
hipertensi yang meliputi 5M (man, money, material, method, dan market). ). Proses
dan output tidak menjadi prioritas utama dalam penelitian ini, karena komponen input
merupakan sumber daya utama yang menjadi penentu dasar terhadap data hasil
surveilans sehingga lebih diprioritaskan untuk dievalusi (Dirjen P2PL, 2003). Oleh
karena itu, untuk mengetahui gambaran evaluasi input sistem surveilans hipertensi
di Dinkes Kota Magelang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana evaluasi input sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular ?”.
1.2

Rumusan Masalah

1.2.1

Rumusan Masalah Umum
Untuk mengetahui gambaran evaluasi input sistem surveilans hipertensi di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2013 maka rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi input sistem survailans hipertensi di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem
Surveilans Penyakit Tidak Menular ?”
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1.2.2

Rumusan Masalah Khusus

1.2.2.1 Bagaimana gambaran dan evaluasi sumber daya manusia sistem surveilans
hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang?
1.2.2.2 Bagaimana gambaran dan evaluasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Magelang?
1.2.2.3 Bagaimana gambaran dan evaluasi metode dalam pelaksanaan sistem
surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang?
1.2.2.4 Bagaimana gambaran dan evaluasi sumber pendanaan dalam pelaksanaan
sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Magelang?
1.2.2.5 Bagaimana gambaran dan evaluasi sasaran pengguna informasi dari
pelaksanaan sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinkes Kota
Magelang?
1.3

Tujuan Penelitian

1.3.1

Tujuan Umum
Untuk mengetahui evaluasi input sistem survailans hipertensi di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit
Tidak Menular

8

1.3.2

Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui gambaran dan evaluasi sumber daya manusia sistem
surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang.
1.3.2.2 Untuk mengetahui gambaran dan evaluasi sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang
1.3.2.3 Untuk mengetahui gambaran dan evaluasi metode dalam pelaksanaan sistem
surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang
1.3.2.4 Untuk mengetahui gambaran dan evaluasi sumber pendanaan dalam
pelaksanaan sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang
1.3.2.5 Untuk mengetahui gambaran dan evaluasi sasaran pengguna informasi dari
pelaksanaan sistem surveilans hipertensi di wilayah kerja Dinkes Kota
Magelang
1.4

Manfaat Penelitian

1.4.1

Manfaat Bagi Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Magelang
Memberikan

informasi

kepada

pihak

pengambil

kebijakan

terkait

penanggulangan hipertensi mengenai hasil evaluasi sehingga dapat digunakan sebagai
bahan pengambilan keputusan dan perbaikan sistem surveilans hipertensi di Dinas
Kesehatan Kota Magelang.
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1.4.2

Manfaat Bagi Kepala Puskesmas Kerkopan dan Magelang Utara
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan

keputusan bagi Kepala Puskesmas maupun pengelola program.
1.4.3

Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat UNNES
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh mahasiswa untuk

melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berhubungan dengan
Surveilans Hipertensi.
1.4.4

Bagi Peneliti
Dapat menambah pengalaman di lapangan dan mengaplikasikan teori yang

diperoleh selama berada di bangku perkuliahan ke dalam suatu penelitian dengan
menggunakan pola pikir yang ilmiah, serta dapat menambah pengetahuan khususnya
mengenai masalah survailans hipertensi.
1.5

Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian
No

(1)
1

Judul
Penelitian

(2)

Nama
Peneliti

(3)

Tahun dan
tempat
penelitian
(4)

Laporan
Anonim UPT.
Puskesmas
magang di
Abiansemal I,
UPT. Puskesmas
Bali
Abiansemal I, Bali
Untuk Mengetahui
Permasalahan yang
Dihadapi Serta
Mengusulkan
Alternatif Pemecahan

Rancangan
Penelitian

(5)
tehnik
wawancara

Fokus
Penelitian

(6)
Fokus
Penelitian:
jumlah
SDM,
Pendanaan
, jenis
surveilans,
pencatatan
laporan,

Hasil Penelitian

(7)
- Jumlah SDM yang
kurang memadai
- Sumber dana terbatas
- Jenis surveilan yang
dilakukan oleh UPT.
Puskesmas
Abiansemal I hanya
surveilan pasif.
- Pencatatan laporan

10

Masalah

2
Integrated
Population-Based
Surveillance of
Noncommunicable
Diseases The
Pakistan Model

3

Evaluasi Penerapan
Sistem Informasi
Surveilans Berbasis
EWARS dalam
Upaya Deteksi Dini
Kejadian Luar
Biasa di Kabupaten Barru

2005,

Pakistan

Tehnik
wawancara

Kabupaten
Barru

Kualitatif

Sania

2013,
Muha
mmad
Arsya
m Ar

yang bersifat
eksploratif,
wawancara
mendalam
dan observasi

analisis
data,
kelengkap
an data

surveilan belum
optimal.
- Analisis data tidak
maksimal

Fokus
penelitian
Analisis
data,
pencatatan
data,
kelengkapa
n
data,
jumlah
SDM,
sumber
data

- Kelengkapan data
kurang.
- analisis data kurang
maksimal
- Pencatatan data kurang
sistematis
- Kelengkapan data
kurang
- SDM jumlahnya
terbatas
- Sumber data kurang

Evaluasi
penerapan
sistem
informasi
surveilans
berbasis
EWARS
dalam
upaya
deteksi
dini KLB
yang
meliputi
input,
proses,
output,
dan
outcome

 Input:

belum

penganggaran

ada
secara

khusus, beban ganda bagi
pengelola

data

surveilans,
sarana

dan

terbatasnya

dan

prasarana

dalam menerapkan sistem
EWARS
 Umpan

balik

ke

puskesmas berupa buletin
EWARS

tidak

teratur,

cenderung dikumpul dan
tidak

dibuat,

pengelola

data

surveilans

masih

melakukan pencatatan dan
pelaporan

sendiri,

pembinaan

dan

pengawasan

belum

maksimal
 Output:

kualitas

data
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informasi rendah
 Outcomes:

penemuan

angka kesakitan penyakit
menular

semakin

terdeteksi

cepat
setelah

penerapan EWARS
 Simpulan:

program

EWARS sudah berjalan
tetapi

masih

ada

keterbatasan pada SDM,
dana,

sarana

prasarana.

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya adalah sebagai berikut :
1. Dalam kajian ini adalah spesifik pada surveilans hipertensi sedangkan pada
penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji masalah surveilans
hipertensi.
2. Untuk fokus penelitian dalam penelitian ini adalah input sistem surveilans
hipertensi yang meliputi 5M (man, money, material, method, dan market) di
Dinkes Kota Magelang. Penelitian ini berbeda dengan laporan magang di
UPT Puskesmas Abiansemal 1 Bali yang mengambil fokus penelitian pada
jumlah SDM, pendanaan, jenis surveilans, pencatatan laporan, analisis data
dan kelengkapan data, berbeda pula dengan penelitian Sania karena penelitian
tersebut meneliti tentang analisis data, pencatatan data, kelengkapan data,

dan
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jumlah SDM, dan sumber data, sedangkan pada penelitian Muhammad
Arsyam Ar fokus penelitiannya yang terdiri dari input, proses, output, dan
outcomes.
1.6

Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1

Ruang Lingkup Tempat
Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Magelang Bagian

P2PL, Puskesmas Kerkopan dan Puskesmas Magelang Utara.
1.6.2

Ruang Lingkup Waktu
Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2014 hingga bulan Juli

2014. Seminar proposal pada bulan Juli 2014, pengumpualan data serta penelitian
akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dan seminar skripsi pada bulan Januari
2015.
1.6.3

Ruang Lingkup Materi
Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat pada

bidang survailans penyakit tidak menular khususnya hipertensi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Evaluasi

2.1.1.1 Definisi Evaluasi
Menurut Arikunto (2004) Evaluasi merupakan sebuah kegiatan untuk
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi
tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil
keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasiinformasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang
akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi adalah suatu proses
yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana
tujuan program telah tercapai untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan
perencanaan suatu program melalui pemilihan secara seksama berbagai kemungkinan
yang tersedia guna penerapan kegiatan di masa mendatang (Wiyono, 2000; Djaali,
2007).
Banyak pengertian tentang evaluasi yang diungkapkan oleh para ahli, namun
secara garis besar dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan proses atau kegiatan
membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan
(Wiyono, 2000).
13

14

2.1.1.2 Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi atau penilaian secara sederhana dapat dibedakan
menjadi empat kelompok yaitu:
a. Penilaian terhadap masukan
Penilaian terhadap masukan (input) ialah menyangkut pemanfaatan berbagai
sumber daya baik tenaga (man), dana (money), sarana-prasarana (material and
machines) maupun metode (methode) (Azwar, 2008; Wiyono, 2000).
b. Penilaian terhadap proses
Penilaian terhadap proses (process) lebih dititikberatkan pada pelaksanaan
program, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak.
Proses yang dimaksud disini mencakup semua tahap administrasi, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan serta penilaian (monitoring dan evaluasi) program
(Azwar, 2008; Wiyono, 2000).
c. Penilaian terhadap keluaran
Penilaian terhadap keluaran (output) ialah penilaian terhadap hasil yang dicapai
dari dilaksanakannya suatu program (Azwar, 2008; Wiyono, 2000).
d. Penilaian terhadap dampak
Penilaian terhadap dampak (impact) suatu program mencakup pengaruh yang
ditimbulkan dari dilaksanakannya suatu program (Azwar, 2008; Wiyono, 2000).
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2.1.1.3 Tujuan Evaluasi
Tujuan evaluasi surveilans yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sumbersumber (resources) yang ada di bidang kesehatan secara maksimal melalui
pengembangan suatu sistem surveilans yang efektif dan efisien (Depkes RI, 2003).
Supriyanto (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya evaluasi dilakukan
dengan tujuan sebagai berikut:
a. Sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program
yang akan datang.
b. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan
manajemen (resources) saat ini serta dimasa datang.
c. Memperbaiki pelaksanaan perencanaan kembali suatu program antara lain dengan
kegiatan mengecek relevansi program, mengukur kemajuan terhadap target yang
direncanakan secara terus menerus serta menentukan sebab dan faktor di dalam
maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan program.
2.1.1.4 Prosedur Evaluasi
Menurut Azwar (2008), prosedur dalam kegiatan evaluasi terdiri dari enam
langkah, yaitu:
a.

Memahami dahulu program yang akan dinilai.

b.

Apabila sudah berhasil memahami program yang akan dinilai, selanjutnya yaitu
menentukan macam dan ruang lingkup penilaian.
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c.

Menyusun rencana evaluasi atau penilaian. Pada dasarnya rencana evaluasi harus
memenuhi semua syarat rencana yang baik, yakni yang mengandung keterangan
mengenai tujuan evaluasi, macam data, sumber data, cara mendapatkan data, dan
cara menarik kesimpulan.

d.

Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi tersebut dan mencatat semua
hasil kegiatan atau program yang diperoleh.

e.

Hasil evaluasi tersebut haruslah disimpulkan. Dalam menarik kesimpulan
tersebut harus sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam rencana evaluasi.

f.

Langkah yang terakhir yaitu menyusun saran-saran sesuai dengan hasil evaluasi.
Tujuannya untuk lebih memperbaiki pelaksanaan program pada masa yang akan
datang.

2.1.1.5 Desain Evaluasi
Stephen Isaac dan William B. Michael (1981) dalam Notoatmodjo (2010)
mengemukakan sembilan bentuk desain evaluasi, yaitu:
a. Historikal, dengan merekronstruksi kejadian di masa lalu secara objektif dan tepat
berkaitan dengan hipotesis atau asumsi.
b. Deskriptif, melakukan penjelasan secara sistematis suatu situasi atau hal yang
menjadi perhatian secara faktual dan tepat.
c. Studi perkembangan (developmental study), menyelidiki pola dan urutan
perkembangan atau perubahan menurut waktu.
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d. Studi kasus atau lapangan (case atau field study), meneliti secara intensif latar
belakang status sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik
perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat.
e. Studi korelasional (corelational study), meneliti sejauh mana variasi dari satu
faktor berkaitan dengan variasi dari satu atau lebih faktor lain berdasarkan
koefisien tertentu.
f. Studi sebab akibat (causal comparative study), menyelidiki kemungkinan
hubungan sebab akibat dengan mengamati berbagai konsekuensi yang ada dan
menggalinya kembali melalui data untuk faktor menjelaskan penyebabnya.
g. Eksperimen murni (true experimental), menyelidiki kemungkinan hubungan sebab
akibat dengan membuat satu kelompok percobaan atau lebih terpapar akan suatu
perlakuan atau kondisi dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih
kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan atau kondisi. Pemilihan
kelompok-kelompok secara sembarang (random) sangat penting.
h. Eksperimen semu (quasi experimental), merupakan cara yang mendekati
eksperimen, dimana kontrol tidak ada dan manipulasi tidak bisa dilakukan.
i. Riset aksi (action research), bertujuan mengembangkan pengalaman baru melalui
aplikasi langsung di berbagai kesempatan.
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2.1.1.6 Standar Evaluasi
Menurut Umar (2002) standar dalam mengevaluasi suatu program atau
kegiatan dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain:
1) Utility (Kemanfaatan)
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen guna pengambilan
keputusan atas program atau kegiatan yang sedang berjalan.
2) Accuracy (Keakuratan)
Informasi dari hasil evaluasi hendaklah memiliki ketepatan atau keakuratan yang
tinggi.
3) Feasibility (Kelayakan)
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.
Standar kelayakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan menjadi
realistis, bijaksana, diplomatik, dan hemat.
2.1.2 Sistem Surveilans Epidemiologi
2.1.2.1 Definisi Surveilans Epidemiologi
Surveilans epidemiologi adalah suatu proses pengamatan terus menerus dan
sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta risiko penularan dengan
melakukan pengumpulan data, analisis, intepretasi dan penyebaran intepretasi serta
tindak lanjut perbaikan dan perubahan yang data tersebut nantinya dapat digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan tindakan segera untuk kasus-kasus penting
kesehatan masyarakat, sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, dan
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evaluasi program, serta untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan kesehatan
(Amiruddin, 2013; Ditjen P2PL Depkes RI, 2003).
The Center of Disease Control (CDC) mendefinisikan surveilans kesehatan
masyarakat sebagai kegiatan pengumpulan, analisis, interpretsi dan disseminasi data
yang berkaitan dengan program kesehatan masyarakat untuk mengurangi mortalitas
dan morbiditas dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Amiruddin,
2013).
2.1.2.1.1. Pengumpulan Data
Kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam pelaksanaan surveilans
epidemiologi kesehatan yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa
informasi epidemiologi dari suatu penyakit atau masalah kesehatan. Informasi
epidemiologi yang dikumpulkan tersebut harus jelas, tepat dan berhubungan dengan
penyakit yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kebutuhan data dari masing-masing
penyakit tidak sama atau berbeda. Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara
mingguan, bulanan, maupun tahunan. (Ditjen P2PL, 2003; Dinkes Jateng, 2010;
Choi, 2012; Amiruddin, 2013)
Dalam kegiatan surveilans epidemiologi, pengumpulan data dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif
atau surveilans aktif yaitu kegiatan pengumpulan data dimana petugas surveilans
memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mendatangi langsung sumber data
baik itu masyarakat, UPK, laboratorium, dan atau sumber data lainnya. Sedangkan
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pada surveilans pasif, sumber data yang mendatangi petugas surveilans untuk
memberikan data yang dibutuhkan dalam kegiatan surveilans
(S. Declich dan A.O. Carter, 1994; Ditjen P2PL, 2003; Depkes, 2003a).
Tujuan dari kegiatan pengumpulan data dalam surveilans epidemiologi
yaitu untuk:
1.

Menentukan kelompok populasi yang berisiko tinggi terserang suatu penyakit
tertentu (berdasarkan umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan),

2.

Menentukan jenis dan karakteristik dari agent/penyebab penyaki,

3.

Menentukan reservoir dari penyakit infeksi,

4.

Memastikan situasi atau keadaan yang dapat menyebabkan berlangsungnya
transmisi penyakit, dan

5.

Mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang utama dan
penting dalam pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi. Untuk dapat
melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi yang baik, pengumpulan data harus
dilaksanakan secara teratur dan terus menerus (Amiruddin, 2013).
2.1.2.1.2. Pengolahan Data, Analisis dan Interpretasi Data
Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan
data. Pengolahan data dimaksudkan untuk menyiapkan data agar dapat dilakukan
analisis dengan mudah. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan
menentukan variabel apa saja yang dapat menggambarkan suatu permasalahan,
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faktor-faktor yang berpengaruh, serta bagaimana data yang ada dapat menjelaskan
tujuan dari suatu sistem surveilans (Amiruddin, 2013).
Menurut buku pedoman dasar pelaksanaan surveilans Provinsi Jawa
Tengah (Dinkes Prov. Jateng, 2010), suatu kegiatan pengolahan data dapat dikatakan
baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.

Tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data.

2.

Dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan perbedaan dalam frekuensi dan
distribusi kasus.

3.

Pengertian yang disajikan tidak salah atau berbeda dengan yang dimaksudkan.

4.

Metode pembuatannya mengikuti kaidah penyajian data yang benar, baik dalam
bentuk tabel, grafik, ataupun peta.
Analisis data surveilans epidemiologi diawali dengan membuat pola

penyakit menurut variabel epidemiologi, yaitu orang (person), tempat (place) dan
waktu (time). Analisis data tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks, tabel, ataupun
grafik. Setelah dilakukan analisis data kemudian dilakukan interpretasi data.
Interpretasi data merupakan penjelasan dari analisis data. Dengan adanya interpretasi
data dapat diketahui adanya peningkatan kejadian penyakit secara spesifik
berdasarkan pada variabel epidemiologi (Dinkes Prov. Jateng, 2010; Choi, 2012;
Amiruddin, 2013).
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Menurut Amiruddin (2013), ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh
petugas surveilans dalam melakukan analisis dan interpretasi data yaitu:
1.

Memahami kualitas data dan mencari metode yang terbaik dan sesuai untuk
menarik kesimpulan.

2.

Menarik kesimpulan dari suatu rangkaian data deskriptif.

Dengan adanya

kesimpulan tersebut dapat diketahui kecenderungan atau trend, perbandingan,
dan perbandingan dari suatu kecenderungan masalah kesehatan yang ada.
Selain itu, dalam kegiatan pengolahan dan analisis data ada dua hal penting
lainnya yang juga patut untuk dipertimbangkan, yaitu ketepatan waktu dan sensitifitas
data, karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan interpretasi data
(Ditjen P2PL, 2003; Dinkes Jateng, 2010).
2.1.2.1.3. Umpan Balik dan Disseminasi Informasi yang Baik Serta Respon yang
Cepat
Umpan balik (feed back) merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan
kegiatan surveilans epidemiologi, karena dapat memberikan kesadaran kepada
sumber data tentang pentingnya proses pengumpulan data dalam pelaksanaan
kegiatan surveilans epidemiologi. Umpan balik yang diberikan dapat berupa
ringkasan informasi atau korektif terhadap laporan yang telah dikirimkan (Ditjen
P2PL, 2003; Amiruddin, 2013).
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Disseminasi informasi ditujukan untuk memberikan informasi yang mudah
dimengerti dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan dari suatu program
atau sistem kesehatan, upaya pengendalian serta evaluasi program yang telah
dilakukan maupun yang sedang berjalan (Choi, 2012; Amiruddin, 2013). Disseminasi
atau penyebarluasan informasi dapat dilakukan dengan cara (Ditjen P2PL, 2003;
Amiruddin, 2013):
1.

Membuat suatu laporan hasil kajian yang disampaikan kepada unit kesehatan
pada tingkat yang lebih tinggi.

2.

Membuat jurnal atau majalah rutin yang terkait program kesehatan atau kegiatan
surveilans epidemiologi.

3.

Membuat laporan kajian yang disampaikan dalam seminar dan pertemuan.

4.

Memanfaatkan internet sebagai media disseminasi sehingga dapat diakses
dengan mudah oleh semua orang.

2.1.2.2 Tujuan dan Kegunaan Surveilans Epidemiologi
Menurut Amirudin (2013) tujuan dari surveilans epidemiologi haruslah
spesifik, dapat diukur, orientasi terhadap tindakan, realistis dan terdapat kerangka
waktu. Beberapa tujuannya yaitu :
1. Monitoring

kecenderungan

dan

memperhatikan

perubahan

melakukan intervensi.
2. Melakukan evaluasi terhadap program pencegahan.
3. Untuk memproyeksikan perencanaan pelayanan kesehatan.

untuk

dapat
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4. Eliminasi atau eradikasi penyakit.
5. Melakukan hipotesis cara transmisi penyakit dan
6. Mengumpulkan informasi untuk keperluan studi lebih lanjut.
2.1.2.3

Kegiatan Surveilans Epidemiologi
Menurut Ditjen P2PL (2003) kegiatan surveilans telah dikembangkan dan

perlu dimantapkan penyelenggaraannya agar dapat berfungsi dengan baik. Adapun
jenis kegiatan surveilans yaitu :
a. Sistem surveilans terpadu penyakit
Sistem surveilans terpadu penyakit (SSTP) memanfaatkan data rutin dari laporan
kesakitan bulanan puskesmas (SP2TP/SP3/SIMPUS) serta laporan morbiditas dan
mortalitas rumah sakit terhadap 28 penyakit tertentu. Trend morbiditas dari
laporan tersebut sangat dibutuhkan bagi program serta sektor yang memiliki
kemampuan melakukan pennggulangannya.
b. Sistem surveilans sentinel
Menurut

KMK

Nomor

1116/Menkes/SK/VIII/2003

Tentang

Pedoman

penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan, surveilans sentinel
adalah penyelenggaraan surveilans epidemiologi pada populasi dan wilayah
terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi
atau wilayah yang lebih luas.
Menurut Laporan magang di UPT. Puskesmas Abiansemal I Bali, surveilans
sentinel adalah penyelangaraan surveilans pada populasi dan wilayah terbatas
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untuk mendapatkan signal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau
wilayah yang lebih luas (Anonim).
c. Surveilans khusus
Dalam

KMK

penyelenggaraan

Nomor

1116/Menkes/SK/VIII/2003

sistem

surveilans

epidemiologi

Tentang

Pedoman

kesehatan,

surveilans

epidemiologi khusus diaartikan sebagai penyelenggaraan kegiatan surveilans
epidemiologi terhadap suatu kejaadian, permasalahan, faktor risiko atau situasi
khusus kesehatan.
Surveilans khusus merupakan suatu kegiatan surveilans yang memiliki komitmen
tinggi dengan surveilans internasional dan nasional, sehingga harus dapat
mendukung pelaksanaannya secara optimal (Ditjen P2PL, 2003). Tujuan utama
dari kegiatan surveilans khusus yaitu untuk memantau hal-hal yang berpotensi
untuk menimbulkan penyakit pada manusia (Amiruddin, 2013).
d. Sistem kewaspadaan dini (SKD) dan penyelidikan KLB
Sistem kewaspadaan dini adalah suatu kegiatan pengamatan yang mendukung
sikap tanggap terhadap adanya suatu perubahan atau penyimpangan dalam
masyarakat. Ada 4 tahapan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan KLB yaitu
persiapan kerja di lapangan, penetapan adanya KLB, penetapan diagnosa, dan
pengelolahan data epidemiologi. (Dinkes Jateng, 2010).

26

e. Studi khusus
Studi khusus yang dilakukan oleh lintas sektor terkait ataupun jejaring surveilans
epidemiologi dapat dimanfaatkan oleh surveilans dalam melengkapi kajian
terhadap data maupun program terkait. Studi khusus dapat berupa survei cepat,
cohort studi, dll. (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003)
f. Analisis dan interpretasi data
Analisis dan kajian data dilakukan terhadap data surveilans yang telah terkumpul
oleh unit surveilans serta data yang diperoleh program pemberantasan penyakit
yang ada. (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003)
2.1.2.4 Indikator Surveilans Epidemiologi
Indikator dalam pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi terdiri dari
(Ditjen P2PL, 2003):
1.

Kelengkapan laporan

2.

Jumlah dan kualitas kajian epidemiologi dan rekomendasi yang dapat dihasilkan.

3.

Terdistribusinya berita epidemiologi lokal dan nasional.

4.

Pemanfaatan informasi epidemiologi dalam manajemen program kesehatan.

5.

Menurunnya frekuensi kejadian luar biasa penyakit.

6.

Meningkatnya dalam kajian SKD penyakit.
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2.1.2.5

Sumber Data Surveilans Epidemiologi
Sumber data juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan

surveilans epidemiologi. Tanpa adanya sumber data, surveilans epidemiologi tidak
dapat dilaksanakan. Sumber data terdiri atas sumber data tradisional, mortalitas,
morbiditas, laporan epidemik, laporan laboratorium, laporan kasus per individu,
laporan wabah, penelusuran endemik di lapangan, reservoir binatang dan studi
distribusi vektor, data kondisi lingkungan, studi epidemiologi dan hasil penelitian,
data geografi dan data demografi. Sumber data lain yang juga dibutuhkan dalam
kegiatan surveilans epidemiologi yaitu statistik rumah sakit dan pelayanan kesehatan,
praktik umum, laboratorium kesehatan masyarakat, pencatatan penyakit, survei
kesehatan rumah tangga, dll (Amiruddin, 2013; Depkes, 2003a).
2.1.2.6

Manajemen Sistem Surveilans Epidemiologi
Agar kegiatan surveilans epidemiologi dapat berjalan sesuai dengan

harapan, maka diperlukan adanya manajemen kegiatan yang baik mulai dari
perencanaan hingga evaluasi. Manajemen surveilans epidemiologi dilakukan melalui
pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output (Ditjen P2PL, 2003). Pendekatan
input terdiri atas 5 M (man, method, money, material-machine, dan market) (Wiyono,
2000; Ditjen P2PL, 2003). Pada pendekatan proses dan output dari sistem manajemen
disesuaikan dengan kebutuhan dari manajemen tersebut (Ditjen P2PL, 2003).
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2.1.2.6.1. Input
Agar suatu surveilans epidemiologi dapat berjalan optimal dibutuhkan
adanya input yang memadai. Input merupakan unsur-unsur program yang diperlukan
untuk diproses kemudian menghasilkan output. Input yang terdiri dari 5M (Man,
Material, Method, Money, and Market) (Ditjen P2PL, 2003; Wiyono, 2000).
1.

Sumber daya manusia (man)
Jumlah tenaga surveilans, tenaga surveilans yang terlatih untuk sistem

surveilans, kualifikasi tenaga surveilans, tenaga pengelola program terlatih di
kabupaten/kota, tenaga laboratorium yang terlatih, dll. (Depkes 2003a; Ditjen P2PL,
2003; Amiruddin, 2013).
Menurut pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan,
sumber daya manusia penyelenggara sistem surveilans epidemiologi kesehatan terdiri
dari:
a.

Tenaga ahli epidemiologi (S2, S3).

b.

Tenaga pelaksana surveilans epidemiologi terlatih, Adapun kriteria terampil yang
dimaksud

adalah

petugas

tersebut

mampu

mengisi

lengkap

formulir

pengumpulan data pasien hipertensi dengan benar, mampu menggunakan
perangkat komputer dan alat komunikasi dalam kegiatan pelaporan kasus
hipertensi, mampu melakukan pelacakan kasus, menganalisis dan memuat
laporan serta dapat melaporkan ke Dinkes Kota Magelang.
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c.

Manajer unit kesehatan yang mendapat orientasi epidemiologi.

d.

Jabatan fungsional epidemiologi.

e.

Jabatan fungsional entomologi.

f.

Jabatan fungsional sanitarian.

g.

Jabatan fungsional statistisi.

h.

Sumber daya manusia laboratorium.

i.

Sumber daya manusia lainnya yang terkait.

2.

Sarana-prasarana (material-machine)
Sarana dan prasarana pendukung kegiatan surveilans meliputi komputer,

software, SIG-PPM, ATK seperti pen, kertas, dan tinta, buku pedoman/petunjuk
teknis pelaksanaan surveilans epidemiologi, formulir pengumpulan data surveilans,
Surveillance kits berupa calculator scientific; kertas grafik; formulir perekam,
prngolahan, dan laporan; telpon dan faksimile atau alat komunikasi lainnya, komputer
untuk pengolahan data dan program aplikasi, Perangkat seminar, sarana/media KIE,
sarana transportasi, dll. (Ditjen P2PL, 2003; Depkes 2003a; Depkes RI, 2006).
3.

Dana (money)
Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan surveilans meliputi dana program

APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN, Block Grant dan dana bantuan yang
berasal dari LSM/Swasta nasional dan daerah, swadaya masyarakat, dan bantuan
Luar Negeri (Ditjen P2PL, 2003).
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4.

Metode (method)
Metode dalam pelaksanaan kegiatan surveilans meliputi pedoman pelaksanaan

suatu kegiatan surveilans, juklak-juknis, surat keputusan pelaksanaan suatu kegiatan,
dll. (Ditjen P2PL, 2003).
5.

Sasaran (market)
Sasaran dari setiap manajemen surveilans epidemiologi suatu penyakit tidak

sama, tergantung pada siapa yang membutuhkan informasi yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan surveilans (Ditjen P2PL, 2003).
2.1.2.6.2. Proses
Proses yaitu pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari
perencanaan program sampai pada pelaksanaan program. Proses dalam pelaksanaan
kegiatan surveilans disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan melalui perencanaan
tahunan. Jenis kegiatan dalam tahapan proses pelaksanaan kegiatan surveilans
epiidemiologi yaitu pengumpulan data, pengolahan data, kajian data, disseminasi
informasi, penyelidikan KLB, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari
surveilans masing-masing penyakit (Ditjen P2PL, 2003; Depkes, 2006).
2.1.2.6.3. Output
Output yang dihasilkan dari setiap kegiatan surveilans tidak sama,
tergantung dari kegiatan surveilans masing-masing penyakitnya. Namun demikian,
secara umum output yang dihasilkan dari kegiatan surveilans epidemiologi penyakit
berupa buletin surveilans (Ditjen P2PL, 2003).
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Menurut pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi
kesehatan, komponen sistem yang harus ada dalam menyusun kegiatan surveilans
epidemiologi yaitu tujuan yang jelas dan dapat diukur, unit kegiatan surveilans yang
terdiri dari kelompok kerja surveilans dengan dukungan tenaga profesional, konsep
surveilans epidemiologi, dukungan advokasi, mekanisme kerja surveilans, jejaring
surveilans epidemiologi, dan indikator capaian kerja (Depkes RI, 2003a).
2.1.2.7

Indikator Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi
Kinerja penyelengaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan diukur

dengan indikator input, proses dan output. Ketiga indikator tersebut merupakan satu
kesatuan, dimana kelemahan salah satu indikator tersebut menunjukkan kinerja
sistem surveilans yang belum memadai. Indikator-indikator tesebut dirangkum dalam
Table 2.1 (Depkes RI, 2003a) :
Tabel 2.1 Indikator Sistem Surveilans
Input

Tingkat
Kabupaten/Kota

Man
Puskesmas
Kabupaten/Kota

Indikator
a. 1 tenaga epidemiolog
ahli (S2)
b. 2 tenaga epidemiolog
ahli (S1) atau terampil
c. 1 tenaga dokter umum
a. 1 tenaga epidemiolog
terampil
a. 1 paket jaringan
elektromedia
b. 1 paket alat komunikasi
(telepon, faksimili, SSB
dan telekomunikasi
lainnya)
c. 1 paket kepustakaan
d. 1 paket pedoman
pelaksanaan surveilans
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epidemiologi dan
program aplikasi
komputer
e. 1 paket formulir
f. 2 paket peralatan
pelaksanaan surveilans
epidemiologi
Puskesmas
a. 1 paket komputer
b. 1 paket alat komunikasi
(telepon, faksimili, SSB)
c. 1 paket kepustakaan
d. 1 paket pedoman
pelaksanaan surveilans
epidemiologi dan
program aplikasi
komputer
e. 1 paket formulir
f. 1 paket peralatan
pelaksanaan surveilans
epidemiologi
Proses
Tingkat
Indikator
Kabupaten/Kota
a.Kelengkapan laporan unit
pelapor sebesar 80 % atau
lebih
b.Ketepatan laporan unit
pelapor sebesar 80 % atau
lebih
Kegiatan Surveilans
c.Penerbitan buletin kajian
epidemiologi sebesar 4
kali atau lebih setahun
d.Umpan balik sebesar 80%
atau lebih
Output
Tingkat
Indikator
Profil Surveilans
Kabupaten/Kota
Epidemiologi
Ouput
Kabupaten/Kota sebesar 1
kali setahun
Sumber : KMK No 1116 Tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans

Material

Epidemiologi Kesehatan
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2.1.2.8

Monitoring dan Evaluasi Surveilans Epidemiologi
Untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam manajemen kegiatan

surveilans hipertensi sebaiknya selalu dilakukan monitoring terutama terhadap proses
dan keluaran (output) kegiatas surveilans secara keseluruhan. Monitoring dilakukan
untuk melihat proses pencatatan data kasus hipertensi di tempat pelayanan kesehatan
tingkat Kab/Kota. Sedangkan evaluasi diajukan untuk keberhasilan program
pengendalian penyakit (Amirudin, 2013). Dengan dilakukannya monitoring,
kelemahan akan segera diketahui dan dapat dilakukan perbaikan. Melalui evaluasi
dapat ditentukan strategi penyusunan perencanaan sistem surveilans tahun berikutnya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem surveilans perlu dipersiapkan, apakah sistem
surveilans tersebut bermanfaat atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan (Ditjen
P2PL Depkes RI, 2003).
2.1.2.8.1

Evaluasi Sistem Menurut Atribut
Atribut yang digunakan dalam mengevaluasi suatu sistem surveilans

epidemiologi yaitu kesederhanaan (simplicity), fleksibilitas (flexibility), akseptabilitas
(acceptabiliity), sensitivitas (sensitivity), nilai prediktif positif (predictive value
positive), kerepresentatifan (representativeness), dan ketepatan waktu (timeliness)
(Ditjen P2PL, 2003; Amiruddin, 2013). Sedangkan menurut CDC atribut sistem
surveilans terdiri atas

kesederhanaan (simplicity), fleksibilitas (flexibility),

akseptabilitas (acceptabiliity), sensitivitas (sensitivity), nilai prediktif positif
(predictive value positive), kerepresentatifan (representativeness), ketepatan waktu
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(timeliness), kualitas data (data quality), dan stabilitas (stability) (Robert R. G. et al.,
2001).
1.

Kesederhanaan (simplicity)
Kesederhanaan sureveilans berarti struktur yang sederhana dan mudah
dioperasukan. Sistem surveilans sebaiknya sesederhana mungkin, tetapi masih
dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Robert R. G. et al., 2001; Ditjen P2PL,
2003; Amiruddin, 2013).

2.

Fleksibilitas (flexibility)
Sistem surveilans yang fleksibel dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan
informasi yang dibutuhkan atau keadaan lapangan dengan sedikit waktu,
personal, dan anggaran (Amiruddin, 2013).

3.

Akseptabilitas (acceptabiliity)
Akseptabilitas menggambarkan keikutsertaan individu atau organisasi dalam
pelaksanaan sistem surveilans. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
akseptabilitas sistem surveilans yaitu (Depkes RI, 2006; Ditjen P2PL, 2003;
Amiruddin, 2013).
a) Pentingnya masalah kesehatan yang ada.
b) Keterlibatan individu maupun organisasi dalam sistem surveilans.
c) Tingkat penerimaan/respon sistem terhadap saran dan komentar yang ada.
d) Perbandingan waktu antara yang diperlukan dengan waktu yang tersedia.
e) Adanya peraturan dalam hal pengumpulan data dan kerahasiaan data.
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f) Kewajiban melaporkan peristiwa kesehatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
4.

Sensitivitas (sensitivity)
Sensitivitas dari suatu sistem surveilans dinilai dari tingkat pengumpulan data,
proporsi kasus dari suatu masalah kesehatan yang dideteksi oleh sistem dan dapat
dinilai dari kemampuannya untuk mendeteksi KLB. Pengukuran sensitivitas dari
suatu sistem surveilans ditentukan oleh validitas informasi yang dikumpulkan
oleh sistem, dan pengumpulan informasi diluar sistem untuk menentukan
frekuensi dari keadaan yang ada dalam masyarakat (Robert R. G. et al., 2001;
Ditjen P2PL, 2003; Amiruddin, 2013).

5.

Nilai prediktif positif (predictive value positive)
PVP adalah proporsi orang-orang yang diidentifikasi sebagai kasus yang
sesungguhnya memang berada dalam kondisi sementara dalam surveilans. Nilai
PVP menggambarkan sensitivitas dan spesifisitas serta prevalensi/insidensi
masalah kesehatan di masyarakat. (Amiruddin, 2013).

6.

Kerepresentatifan (representativeness)
Sistem surveilans yang representatif mampu mendiskripsikan secara akurat
distribusi kejadian penyakit menurut karakteristik orang, waktu, tempat. Kualitas
data merupakan karakteristik sistem surveilans yang representative (Ditjen P2PL
Depkes RI, 2003).
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7.

Ketepatan waktu (timeliness)
Ketepatan waktu suatu sistem surveilans dipengaruhi oleh ketepatan dan
kecepatan mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan analisis dan
intepretasi data serta penyebarluasan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Pelaporan penyakit-penyakit tertentu perlu dilakukan dengan
tepat dan cepat agar dapat dikendalikan secara efektif atau tidak meluas sehingga
membahayakan masyarakat. Kurangnya sumber daya yang ada dapat
berpengaruh pada stabilitas dari sistem surveilans kesehatan masyarakat (Robert,
2001).

8.

Kualitas data (data quality)
Kualitas data mencerminkan kelengkapan dan validitas data surveilans yang
terkumpul/terlapor dalam sistem surveilans epidemiologi. Untuk menentukan
kualitas data dapat dilakukan dengan menghitung persentase dari banyaknya
pertanyaan/item dalam formulir yang tidak diisi/kosong. Semakin sedikit
jawaban yang kosong maka kualitas data sistem surveilans akan semakin baik,
begitu pula sebaliknya. Kualitas data dapat juga ditentukan dari sesitifitas, NPP,
akseptabilitas, dan kerepresentatifan sistem surveilans. Semakin tinggi nilai
kualitas data maka sistem mudah diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam
kegiatan surveilans dan dapat menggambarkan dengan tepat kejadian terkait
kegiatan surveilans (Robert R. G. et al., 2001).
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9.

Stabilitas (stability)
Stabilitas merujuk pada reliabilitas (kemampuan untuk mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan data dengan tepat tanpa adanya kesalahan) dan
kesiapan (kemampuan untuk mengoperasikan ketika dibutuhkan) dari sistem
surveilans kesehatan masyarakat (Robert R. G. et al., 2001).

2.1.3

Hipertensi

2.1.3.1 Definisi Hipertensi
Penyakit Tidak menular (PTM) menyumbang sekitar 33,4 juta kematian
diseluruh dunia pada tahun 2002, dan 72% terjadi di Negara berkembang (Sania,
2005). Salah satu penyakit yang termasuk PTM adalah hipertensi. Hipertensi adalah
keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang akan berlanjut ke
suatu organ target seperti stroke (untuk otak), penyakit jantung koroner (untuk
pembuluh darah jantung), dan hipertrofi ventrikel kanan (untuk otot jantung). Dengan
target organ di otak yang berupa stroke, hipertensi menjadi penyebab utama stroke
yang membawa kematian yang tinggi (M.N. Bustan, 2007).
Sedangkan definisi hipertensi atau sering disebut dengan darah tinggi menurut
Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2009 adalah suatu keadaan di
mana terjadi peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut pada suatu
target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke (terjadi pada
otak dan berdampak pada kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi
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pada kerusakan pembuluh darah jantung) serta penyempitan ventrikel kiri / bilik kiri
(terjadi pada otot jantung) (Dinkes Jateng, 2010).
2.1.3.2 Epidemiologi Hipertensi
2.1.3.2.1 Faktor Resiko Hipertensi
Menurut Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (2006) faktor
resiko hipertensi yang tidak ditangani dengan baik dibedakan menjadi dua kelompok,
yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah.
1). Faktor resiko yang tidak dapat diubah
a. Umur
Menurut M.N. Bustan (2007) Tekanan darah cenderung meningkat seiring
bertambahnya usia, semakin bertambah usia kemungkinan seseorang menderita
hipertensi semakin bertambah. Usia lanjut, hipertensi terutama ditemukan hanya
berupa kenaikan tekanan darah sistolik. Sedangkan menurut WHO memakai
tekanan diastolik sebagai bagian tekanan yang lebih tepat dipakai dalam
menentukan ada tidaknya hipertensi. Tingginya hipertensi sejalan dengan
bertambahnya umur, disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah
besar, sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi
lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik (Direktorat
Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 2006)
Meskipun hipertensi bisa terjadi pada segala usia, namun paling sering
dijumpai pada orang berusia 35 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan oleh
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perubahan alami pada jantung, pembuluh darah dan hormon. Tetapi bila
perubahan tersebut disertai faktor-faktor lain maka bisa memicu terjadinya
hipertensi (Sugiharto, 2007)
b. Jenis Kelamin
Gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, di mana pria lebih banyak
yang menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita, dengan rasio sekitar 2,29
untuk peningkatan tekanan darah sistolik (Sugiharto, 2007). Pria diduga memiliki
gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan
dengan wanita Namun, setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada
wanita meningkat. Bahkan setelah usia 65 tahun, terjadinya hipertensi pada
wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang diakibatkan oleh faktor
hormonal. Penelitian di Indonesia prevalensi yang lebih tinggi terdapat pada
wanita (Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 2006)..
c. Keturunan atau Genetik
Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga
mempertinggi risiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer. Faktor
genetik juga berkaitan dengan metabolisme pengaturan garam dan renin membran
sel (Kemenkes RI, 2009). Menurut Davidson bila kedua orang tuanya menderita
hipertensi maka sekitar 45% akan turun ke anak-anaknya dan bila salah satu
orang tuanya yang menderita hipertensi maka sekitar 30% akan turun ke anakanaknya (Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 2006).
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Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial)
apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama lingkungannya
akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu sekitar 30-50
tahun akan timbul tanda dan gejala (Sugiharto, 2007).
2). Faktor resiko yang dapat diubah
a. Kegemukan (obesitas)
Obesitas didefinisikan sebagai peningkatan berat badan lebih dari 20% berat
badan normal atau Indeks Masa Tubuh (IMT), yaitu suatu angka yang didapat
dari hasil berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat
(Kemenkes RI, 2009).
Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) Menurut WHO
Massa Tubuh (IMT) (Kg/cm2)

Kategori

<16

Kurus tingkat berat

16,00 -16,99

Kurus tingkat ringan

17,00 -18,49

Kurus ringan

18,50 -24,99

Normal

25,00 -29,99

Kelebihan berat badan tingkat 1

30,00 -39,99

Kelebihan berat badan tingkat 2

40

Kelebihan berat badan tingkat 3
Sumber : WHO Committee (1996) dalam Direktorat Pengendalian

Penyakit Tidak Menular Direktorat Jendral PP&PL (2006)
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Obesitas erat kaitannya dengan kegemaran mengkonsumsi makanan yang
mengandung tinggi lemak sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi
karena beberapa sebab. Makin besar massa tubuh, makin banyak darah yang
dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Kelebihan
berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kadar insulin dalam
darah. Peningkatan insulin menyebabkan tubuh menahan natrium dan air
(Sugiharto, 2007).
b. Merokok
Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok dengan
peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain dari lamanya,
risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang dihisap perhari.
Seseoramg lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi
dari pada mereka yang tidak merokok (Triyanto Endang, 2014). kimia beracun
seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke
dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri,dan
mengakibatkan proses artereosklerosis, dan tekanan darah tinggi (Depkes RI,
2006).
c. Stress
Faktor lingkungan seperti stres berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi
esensial. Hubungan antara stres dengan hipertensi, diduga melalui aktivasi saraf
simpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang bekerja pada saat kita beraktifitas, saraf
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parasimpatis adalah saraf yang bekerja pada saat kita tidak beraktifitas
(Sugiharto, 2007). Apabila stres berkepanjangan, dapat mengakibatkan tekanan
darah menetap tinggi. Peningkatan tekanan darah sering intermiten pada awal
perjalanan penyakit. Selama terjadi rasa takut ataupun stres tekanan arteri sering
kali meningkat sampai setinggi dua kali normal dalam waktu beberapa detik
(Triyanto Endang, 2014).
d. Konsumsi Alkohol Berlebihan
Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah telah dibuktikan.
Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun,
diduga peningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel darah merah serta
kekentalan darah berperan dalam menaikan tekanan darah (Depkes RI, 2006).
2.1.3.2.2 Tanda dan Gejala Hipertensi
Gejala hipertensi tidak mempunyai spesifikasi tertentu, gejala seperti sakit
kepala, cemas, epistaksis, pusing dan migren dapat ditemukan pada penderita
hipertensi, kadang sama sekali tidak terjadi (Fatimah, 2009). Menurut Elizabeth J.
Corwin, sebagian besar tanpa disertai gejala yang mencolok dan manifestasi klinis
timbul setelah mengetahui hipertensi bertahun-tahun berupa:
a. Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat tekanan
darah intrakranium.
b. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi.
c. Ayunan langkah tidak mantap karena kerusakan susunan syaraf.
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d. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerolus.
e. Edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler
Peninggian tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala, terjadi
komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain adalah sakit kepala,
epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat ditengkuk, sukar tidur, mata
berkunang kunang dan pusing (Sugiharto, 2007).
2.1.3.3 Klasifikasi Hipertensi
Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2009 menjelaskan bahwa
Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai diantara penyakit tidak menular
lainnya. Hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer yaitu hipertensi yang tidak
diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang muncul akibat
adanya penyakit lain seperti hipertensi ginjal, hipertensi kehamilan, dll (Dinkes
Jateng, 2010). Hipertensi dibagi menjadi dua jenis :
a. Hipertensi esensial atau primer
Penyebab pasti dari hipertensi esensial sampai saat ini masih belum dapat
diketahui. Kurang lebih 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi esensial
sedangkan 10% nya tergolong hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah suatu
kondisi hipertensi dimana penyebab sekunder dari hipertensi tidak ditemukan
(Triyanto Endang, 2014). Pengobatan hipertensi primer sering dilakukan adalah
membatasi konsumsi kalori bagi mereka yang kegemukan (obes), membatasi
konsumsi garam, dan olahraga. Obat antihipertensi mungkin pula digunakan tetapi

44

kadang-kadang menimbulkan efek samping seperti meningkatnya kadar kolesterol,
menurunnya kadar natrium (Na) dan kalium (K) didalam tubuh dan dehidrasi
(Sugiharto, 2007).
b. Hipertensi Sekunder
Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui antara
lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit
kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme) dan lain-lain (Depkes RI, 2006). Tipe ini lebih
jarang terjadi, hanya sekitar 5% dari seluruh kasus tekanan darah tinggi. Tekanan
darah tinggi tipe ini disebabkan oleh kondisi medis lain (misalnya penyakit ginjal)
atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu (misalnya pil KB) (Triyanto Endang, 2014).
2.1.4
2.1.4.1.

Surveilans Hipertensi
Definisi Kasus Hipertensi
Definisi kasus digunakan untuk mengklasifikasikan kasus kepada individu

yang diduga mengalami penyakit. Diagnosa kasus dalam surveilans hipertensi
merupakan salah satu alat penting dalam menunjang program pencegahan dan
pemberantasan penyakit ini, sehingga perlu ada kriteria standart gejala klinis diagnosa
kasus (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003).
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Menurut pedoman penemuan dan tata laksana hipertensi tahun 2006
definisi kasus didasarkan pada kriteria klinis atau gejala klinis dari hipertensi.
1. Normal
Dikatakan normal jika tekanan sistolik ≤120 mmHg sedangkan tekanan
diastoliknya ≤80 mmHg.
2. Prehipertensi
Dikatakan prehipertensi jika tekanan sistolik 120-139 mmHg sedangkan tekanan
diastoliknya 80-90 mmHg.
3. Hipertensi derajad 1
Dikatakan hipertensi derajad 1 jika tekanan sistolik 140-150 mmHg sedangkan
tekanan diastoliknya 90-99 mmHg.
4. Hipertensi derajad 2
Dikatakan Hipertensi derajad 2 jika tekanan sistolik ≥160 mmHg sedangkan
tekanan diastoliknya ≥100 mmHg (Depkes RI, 2006).
2.1.4.2.

Tujuan Surveilans Hipertensi
Tujuan umum dari kegiatan surveilans hipertensi yaitu tersedianya data dan

informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan
keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan
dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat
secara nasional (Depkes RI, 2003a). menurut Ditjen P2PL Depkes RI, 2003 Adapun
tujuan secara khusus pelaksanaan surveilans hipertensi :
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1.

Tersedianya data input yang dibutuhkan dalam kegiatan surveilans hipertensi.

2.

Identifikasi strategi penanggulangan.

3.

Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan di puskesmas yang melakukan
surveilans.

2.1.4.3.

Sumber Data Surveilans Hipertensi
Data-data yang dikumpulkan harus berasal dari sumber yang mudah

dijangkau atau diperoleh. Pengumpulan data memperhatikan indikator yang
diperlukan, seperti rate, angka kesakitan, angka kematian dan variable yang
diperlukan (jenis penyakit, jenis kelamin, golongan umur). Yang harus diperhatikan
adalah sumber data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlu
ditambahkan pula bahwa pengumpulan data dari sumber data dapat diitegrasikan
dengan surveilans dari penyakit lainnya agar mengurangi duplikasi data (Ditjen P2PL
Depkes RI, 2003). Sumber data surveilans hipertensi dapat diperoleh dari laporan
puskesmas, laporan rumah sakit, puskesmas sentinel, balai pengobatan dan
POSBINDU, Prolanis (Depkes RI, 2006).
Menurut PERMENKES Nomor 84 tahun 2013, Pos Pembinaan Terpadu
Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) adalah kegiatan yang diselenggarakan
secara integrasi oleh kelompok aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif
pengendalian PTM. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Posbindu yaitu
pengisian biodata dan riwayat penyakit pasien, pengukuran Indeks Massa Tubuh
(IMT), pengukuran tekanan darah, pengambilan sampel darah untuk uji laboraturium
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dan pencatatan hasil pemeriksaan. Kegiatan monitoring dan peningkatan pengetahuan
pencegahan dan pengendalian faktor risiko dilakukan oleh kelompok masyarakat
selektif dari masing-masing anggota yang telah dilatih untuk melakukan monitoring
faktor PTM untuk menjadi penyuluh dan pelaksana konseling faktor risiko PTM
utama (Kemenkes, 2013).
NCHS (National Center for Health Statistic) menyediakan data kematian
nasional yang lengkap dalam waktu 2 sampai 3 tahun.selain itu CDC nasional
statistik kesehatan juga mengumpulkan sampel sertifikat kematian per bulan dan
mempublikasikan laporan berdasarkan data sampel 3 bulan kemudian. Data-data
tersebut dimasukan setiap minggu pada laporan mingguan (Ditjen P2PL Depkes RI,
2003).
Kejadian-kejadian kesehatan harus dilaporkan oleh petugas kesehatan yang
ada didaerah. Kondisi yang dilaporkan adalah penyakit-penyakit infeksi yang akut,
walapun ada beberapa yang kronis dan penyakit-penyakit yang bukan infeksi
dilaporkan juga oleh beberapa daerah. Dinkes provinsi secara rutin menggunakan
data yang dilaporkan untuk surveilans kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2006).
Hampir semua rumah sakit dan puskesmas mempunyai pencatatan melalui
komputer. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk tujuan surveilans. Pencatatan
ini termasuk data demografi, diagnosis, dan prosedur operasi. Sistem surveilans
nasional mengumpulkan data dari sampel-sampel rumah sakit dan puskesmas untuk
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variasi kejadian kesehatan yang spesifik. Sistem ini termasuk untuk surveilans cacat
kelahiran dan infeksi nosokomial (Amiruddin, 2013).
2.1.4.4.

Kebutuhan Data Surveilans Hipertensi
Kebutuhan data dalam pelaksanaan kegiatan surveilans hipertensi

dibedakan sesuai dengan tahapan dalam sistem manajemen, yaitu input, proses, dan
output (Dinkes Prov. Jateng, 2006).
1.

Input
Beberapa data yang dibutuhkan dalam tahapan input yaitu :
a. Tenaga epidemiolog terampil yang terdiri dari minimal 1 orang tenaga medis
dan tenaga pelaksana surveilans hipertensi terlatih.
b. Ketersediaan Posbindu
c. Ketersediaan Prolanis
d. Sasaran pengguna informasi
e. Buku pedoman teknis penemuan dan tatatalaksana penyakit hipertensi dan
petujuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi
f. Buku pedoman surveilans penyakit tidak menular
g. Formulir laporan pengumpulan data pasien hipertensi
h. Alat bantu surveilans hipertensi.
Jika input data telah terpenuhi menunjukkan bahwa puskesmas telah siap

memberikan pelayanan program surveilans hipertensi atau telah siap melakukan
kegiatan penanganan hipertensi (Depkes RI, 2006).
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2.

Proses
Data atau material yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan

kegiatan surveilans hipertensi yaitu (Dinkes Prov. Jateng, 2006):
a. Target cakupan penemuan kasus hipertensi
b. Target cakupan pasien hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya
c. Target jangkauan pelayanan program
d. Formulir L10-15
e. Data megenai gender dan umur pasien hipertensi
3.

Output
Pada tahapan output dihasilkan data berupa (Depkes RI, 2006):

a. Data cakupan penemuan kasus hipertensi
b. Data cakupan pasien hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya
c. Nilai Insidence Rate dan Case Fatallity Rate
2.1.4.5.

Monitoring dan Evaluasi Surveilans Hipertensi
Untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam manajemen

kegiatan surveilans hipertensi sebaiknya selalu dilakukan monitoring terutama
terhadap proses dan keluaran (output) kegiatas surveilans secara keseluruhan.
Monitoring dilakukan untuk melihat proses pencatatan data kasus hipertensi di tempat
pelayanan kesehatan tingkat Kab/Kota. Sedangkan evaluasi diajukan untuk
keberhasilan program pengendalian penyakit (Amirudin, 2013).
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Dengan dilakukannya monitoring, kelemahan akan segera diketahui dan
dapat dilakukan perbaikan. Melalui evaluasi dapat ditentukan strategi penyusunan
perencanaan sistem surveilans tahun berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan
sistem surveilans perlu dipersiapkan, apakah sistem surveilans tersebut bermanfaat
atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003).
2.1.4.5.1 Indikator Monitoring
Indikator monitoring pelaksanaan surveilans hipertensi dilihat dari
indikator sumber daya manusia dan sarana prasarana.
1.

Sumber daya manusia
Indikator sumber daya manusia terdiri dari (Ditjen P2PL Depkes RI, 2003):
a. Tersedianya tim epidemiolog
Petugas surveilans di puskesmas dengan jabatan fungsional Epidemiologi
Keterampilan

yang

pelaksanaan

tugasnya

meliputi

kegiatan

teknis

operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode
operasional di bidang epidemiologi. Tenaga surveilans di tingkat Puskesmas
minimal terdapat 1 tenaga ahli epidemiologi (Kepmenpan RI, 2000).
2.

Methode
Indikatornya terdiri dari:
a) Tersedianya berbagai pedoman pelaksanaan surveilans hipertensi.
Buku pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem
surveilans hipertensi. Pedoman yang dapat digunakan antara lain buku
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pedoman teknis penemuan dan tatalaksana penyakit hipertensi, pedoman
surveilans penyakit tidak menular, dan pedoman penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi kesehatan (Ditjen P2PL, 2003).
b) Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi.
Petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi berupa peraturan yang
memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya atau
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program
surveilans hipertensi (Ditjen P2PL, 2003).
c) Tersedianya payung hukum surveilans hipertensi
Payung hukum merupakan peraturan-peraturan pemerintah yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan surveilans hipertensi. Payung
hukum ini dapat berupa Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), Surat
Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dll (Ditjen P2PL, 2003).
d) Tersedianya Pedoman Surveilans Penyakit Tidak Menular
Buku yang digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam pelaksanaan
sistem surveilans penyakit tidak menular. Buku ini berisi strategi pelaksanaan
system surveilans PTM, sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi surveilans PTM (Ditjen P2PL, 2003).
e). Tersedianya Posbindu
Tujuan diadakannya Posbindu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan
dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna
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dalam kehidupan

keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksistensinya

dalam strata kemasyarakatan (Kemenkes, 2013). Adapun kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh Posbindu yaitu pengisian biodata dan riwayat penyakit
pasien, pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT), pengukuran tekanan darah,
pengambilan sampel darah untuk uji laboraturium dan pencatatan hasil
pemeriksaan.
Peran Posbindu dalam surveilans hipertensi adalah Setelah kader Posbindu
dilatih, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan surveilans. Yang dimaksud
dengan surveilans adalah survey lapangan untuk mengumpulkan data tentang
prevalensi hipertensi di masyarakat. Surveilans dilakukan oleh kader
Posbindu yang telah diberikan pelatihan surveilans, dan data yang terkumpul
diolah dan dianalisis bersama oleh kader, tokoh masyarakat, dan tenaga
kesehatan. Instrumen surveilans berupa angket/kuesioner yang terlebih
dahulu telah disiapkan oleh tim pengabdian masyarakat. Data tersebut di
laporkan ke Puskesmas yang kemudian dikirimkan ke Dinkes Kota/Kab
(Depkes, 2006).
f). Tersedianya Prolanis
Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif
yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka pemeliharaan kesehatan
bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai
kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif
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dan efisien. Tujuan dari program ini adalah mendorong peserta penyandang
penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal. Adapun kegiatan yang
dilakukan meliputi aktifitas konsultasi medis/edukasi, Home Visit, Reminder,
aktifitas klub dan pemantauan status kesehatan. Peran program prolanis
dalam sistem surveilans adalah penyedia data tentang pasien hipertensi yang
kemudian data-data tersebut diolah dan dilaporkan ke Puskesmas dan Dinas
Kesehatan Kab/Kota (BPJS, 2014).
g). Indikator Surveilans Hipertensi
IR hipertensi adalah proporsi antara jumlah penderita baru penyakit
hipertensi yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu (umumnya satu
tahun) dibandingkan jumlah penduduk yang berisiko terkena penyakit
hipertensi dalam persen atau permil (Dinkes Prov. Jateng, 2010). Sedangkan
CFR hipertensi adalah angka kematian karena penyakit hipertensi dalam
jangka waktu tertentu dibandingkan jumlah seluruh penderita penyakit
hipertensi pada waktu yang sama dalam persen atau permil (Dinkes Prov.
Jateng, 2010). Target pasien hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya
adalah jumlah pasien hipertensi yang berobat ke suatu puskesmas dalam
jangka waktu tertentu dibandingkan dengan paseien hipertensi yang rutin
berobat ke puskesmas tersebut. Indikator tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut (Dinkes Prov. Jateng, 2010):
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IR= Jumlah penderita baru hipertensi

x 100.000

Jumlah penduduk yang mungkin terkena hipertensi
CFR= Jumlah penderita hipertensi yang meninggal

x 100%

Jumlah penderita hipertensi

Target pasien hipertensi yang = Jumlah pasien hipertensi yang berobat
x 100%
terkontrol tekanan darahnya
Jumlah pasien hipertensi yang rutin berobat

3.

Material
a) Tersedianya alat komunikasi.
Keberadaan alat komunikasi merupakan hal yang penting untuk menunjang
terlaksananya kegiatan surveilans hipertensi. Alat komunikasi dapat berupa
telepon, faksimili dan atau layanan internet (Ditjen P2PL, 2003).
b) Perlengkapan surveilans hipertensi.
Yaitu perlengkapan/alat yang digunakan sebagai penunjang kegiatan
surveilans epidemiologi kesehatan di tingkat puskesmas. Perlengkapan
surveilans hipertensi adalah alat pengukur tekanan darah (tensimeter) (Ditjen
P2PL, 2003; Depkes RI, 2006).
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2.2 Kerangka Teori

Monitoring dan Evaluasi

Indikator surveilans :
kelengkapan isi laporan1,5,6, kesesuaian sistem
pencatatan dan pelaporan1,5.6, ketepatan waktu
pengumpulan data1, penyebarluasan
informasi1, meningkatnya dalam kajian Sistem
Kewapadaan Dini1

Input
1.
Man :
a. Ketersediaan epidemiolog terampil1,4
b. Ketersediaan Tenaga pelaksana surveilans
hipertensi terlatih 1,4
2.
Methode :
a. Ketersediaan buku Pedoman Teknis
Penemuan dan Tatalaksana Penyakit
Hipertensi3
b. Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan
surveilans Hipertensi1
c. Ketersediaan pedoman Surveilans Penyakit
Tidak Menular1
d. Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan
Sistenm Surveilans Epidemiologi
Kesehatan4.
e. Ketersediaan payung hukum surveilans
hipertensi
f. Ketersediaan Organisasi Kemasyarakatan
(POSBINDU)1,3
g. Ketersediaan Prolanis
3.
Money :
a. Alokasi dana1,4
b. Sumber dana (APBN, APBD dan swadaya
masyarakat)1,4
4.
Material meliputi Ketersediaan ATK,
Ketersediaan formulir pengumpulan data pasien
hipertensi, Ketersediaan perlengkapan
surveilans hipertensi (tensimeter), Ketersediaan
perlengkapan seminar (LCD dan laptop),
Ketersediaan alat komunikasi1,2,
5.
Market :
Internal : kepala puskesmas1, KaBid
pemberdayaan kemitraan dan promosi
kesehatan
Eksternal : Direktur Rumah Sakit, Kader
POSBINDU1

Atribut Surveilans : simplicity (kesederhanaan),
fleksibility (fleksibilitas), acceptibility
(akseptabilitas/kemudahan diterima), sensitivity
(sensitifitas), prediktive value positiv (nilai
prediktif positif), representativeness
(kerepresentatifan), dan timeliness (ketepatan
waktu).1

-Pedoman Surveilans Penyakit
Tidak Menular1
-Pedoman Teknis Penemuan
dan Tatalaksana Penyakit
Hipertensi3
- Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans
Epidemiologi Kesehatan.

Kondisi Input
sistem
surveilans
hipertensi saat
ini

Sistem Surveilans Hipertensi

Proses :
1. Pengumpulan formulir
L10-151
2. Pengolahan data
berdasarkan gender dan
umur1
3. Kajian data1
4. Analisis dan intepretasi
data hipertensi1
a. Data kasus dianalisa
menurut variabel
epidemiologi (orang,
tempat, waktu).1,
b. Disajikan dalam
bentuk grafik, tabel,
peta persebaran kasus.1
5. Pengambilan keputusan 1,4
6. Desimenasi informasi1
7. Umpan balik1,4

Output :
1. Buletin profil
surveilans PTM4
2. Laporan
penemuan
kasus hipertensi3
3. Cakupan pasien yang
terkontrol
tekanan
darahnya
4. Insidence Rate (IR)
5. Case Fatallity Rate
(CFR)

UMPAN BALIK

Evaluasi
Gambar 2.1 Kerangka Teori
Sumber : 1). Ditjen P2PL (2003); 2). Amirudin Ridwan (2013); 3). Depkes RI (2006); 4). Depkes RI (2003a); 5). Anonim; 6). Sania
(2005); 7). Kemenkes RI (2009); 8). BPJS, 2014

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Alur Pikir

Sistem Surveilans Hipertensi
Input
1. Man :
a. Ketersediaan Epidemiolog terampil
b. Ketersediaan tenaga pelaksana surveilans hipertensi terlatih
2. Methode :
a. Ketersediaan buku pedoman teknis penemuan dan tatalaksana penyakit
hipertensi
b. Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi
c. Ketersediaan pedoman surveilans penyakit tidak menular
d. Ketersediaan pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi
kesehatan
e. Ketersediaan payung hukum surveilans hipertensi
f. Ketersediaan Organisasi Kemasyarakatan (POSBINDU)
g. Ketersediaan Prolanis
3. Money :
a. Alokasi pendanaan
b. Sumber dana (meliputi APBN, APBD, swadaya masyarakat)
4. Material :
a. Ketersediaan ATK
b. Ketersediaan formulir pengumpulan data pasien hipertensi
c. Ketersediaan perlengkapan surveilans hipertensi (tensimeter)
d. Ketersediaan perlengkapan seminar (LCD dan laptop)
e. Ketersediaan alat komunikasi
5. Market :
Internal : Kepala Puskesmas, KaBid Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi
Kesehatan
Eksternal : Direktur Rumah Sakit, Kader POSBINDU

Pedoman
-Pedoman Surveilans Penyakit Tidak Menular

-Pedoman Teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi
- Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

Evaluasi

Gambar 3.1 Alur Pikir
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Kondisi Input
sistem surveilans
hipertensi saat ini
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3.2

Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji evaluasi input sistem surveilans

hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang yang meliputi:
1. Surveilans Hipertensi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara terus
menerus dan sistematik terhadap kasus penyakit hipertensi berserta faktor-faktor
resikonya dengan melakukan pengumpulan data, analisis, intepretasi dan
penyebaran intepretasi serta tindak lanjut perbaikan dan perubahan yang data
tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan
segera untuk menurunkan angka kejadian hipertensi di wilayah kerja Dinkes Kota
Magelang (Amiruddin, 2013).
2. Input adalah sub-elemen yang dimasukkan ke dalam sistem surveilans dalam
kegiatan penemuan penderita hipertensi yang kemudian untuk diproses
selanjutkan sehingga menghasilkan ouptut. Dalam penelitian ini input terdiri dari
5M (Man, Methode, Money, Material, dan Market) (Ditjen P2PL, 2003). Input
sistem ini secara rinci dijelaskan dalam Tabel 3.1 :
Tabel 3.1 Fokus Penelitian
Fokus Penelitian
Man

Ketersediaan
epidemiolog terampil

Definisi Operasional
Deskripsi ada tidaknya petugas
surveilans di puskesmas dengan
jabatan fungsional Epidemiologi
Keterampilan yang pelaksanaan
tugasnya meliputi kegiatan teknis
operasional yang berkaitan dengan
penerapan konsep atau metode
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operasional di bidang epidemiologi.
Tenaga surveilans di tingkat
Puskesmas minimal terdapat 1 tenaga
epidemiologi terampil.
Jenjang pendidikan dan karirnya :
a. Mengikuti pendidikan dan
pelatihan fungsional dibidang
epidemiologi dan mendapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan
latiahan
b. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
Pemula:
Pangkat Pengatur Muda,
Golongan/ruang : II/a
c. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana:
1) Pengatur muda Tingkat I,
golongan ruang II/b
2) Pengatur, golongan ruang II/c
3) Pengatur tingkat I, golongan
ruang II/d
d. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
Lanjutan:
1) Penata muda, golongan ruang
III/a
2) Penata muda tingkat I, golongan
ruang III/b
Adapun kriteria terampil :
a. Mampu mengisi lengkap formulir
pengumpulan
data
pasien
hipertensi dengan benar.
b. Mampu menggunakan perangkat
komputer dan alat komunikasi
dalam kegiatan pelaporan kasus
hipertensi.
c. Mampu melakukan pelacakan
kasus, menganalisis dan memuat
laporan serta dapat melaporkan ke
Dinkes Kota Magelang.
(Kepmenpan RI No. No.
17/KEP/M.PAN/11/ 2000 tentang
Jabatan Fungsional Epidemiolog
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Kesehatan dan Angka Kreditnya).
yang dibuktikan dengan dokumen
tertulis berupa data kepegawaian dan
Surat Keputusan.

Methode

ketersediaan tenaga
pelaksana surveilans
hipertensi terlatih

Deskripsi tentang ada tidaknya tenaga
kesehatan yang melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai tenaga
surveilans dimana tugas tenaga
surveilans meliputi melakukan
pengumpulan data, analisis, intepretasi
dan penyebaran intepretasi hasil
surveilans hipertensi di puskesmas
yang pernah mendapat pelatihan
tentang Surveilans PTM baik sebelum
atau selama menjadi tenaga surveilans
hipertensi yang dibuktikan dengan
dokumen tertulis berupa sertifikat
telah mengikuti pelatihan surveilans
PTM.

Ketersediaan buku
pedoman teknis
penemuan dan
tatalaksana penyakit
hipertensi

Deskripsi tentang ada tidaknya, dan
jumlah buku yang digunakan sebagai
acuan dalam upaya penyelenggaraan
surveilans hipertensi di puskesmas
yang didalamnya memuat tentang
promosi kesehatan,penemuan kasus
hipertensi, penatalaksanaan,
pencatatan dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi yang
dibuktikan dengan hasil wawancara
dan observasi (Dinkes Jateng, 2010).
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Ketersediaan petunjuk
teknis pelaksanaan
surveilans Hipertensi

Ketersediaan pedoman
surveilans penyakit
tidak menular

Ketersediaan pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan

Ketersediaan payung
hukum surveilans
hipertensi

Deskripsi tentang ada tidaknya
dokumen yang berisi peraturan yang
memuat tata cara pelaksanaan
kegiatan yang berkaitaan dengan
surveilans hipertensi di puskesmas dan
dibuktikan dengan dengan hasil
wawancara dan observasi (Ditjen
P2PL, 2003)
Deskripsi tentang ada tidaknya dan
jumlah buku pedoman yang digunakan
oleh puskemas sebagai acuan dalam
pelaksanaan sistem surveilans
Penyakit Tidak Menular yang berisi
strategi pelaksanaan sistem surveilans
PTM, sistem pencatatan dan
pelaporan, serta monitoring dan
evaluasi yang dibuktikan hasil
wawancara dan lembar observasi.
Deskripsi tentang ada tidaknya
Keputusan Menteri Kesehatan No.
1116 di puskesmas yang digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan
surveilans yang dibuktikan dengan
hasil wawancara dan lembar
observasi.
Deskripsi mengenai ada tidaknya
landasan hukum yang berupa
Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK), Peraturan daerah (Perda),
Surat Keputusan (SK) di Dinkes Kota
Magelang yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan
surveilans hipertensi yang dibuktikan
dengan hasil wawancara dan lembar
observasi.
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Money

Ketersediaan Organisasi Deskripsi tentang ada tidaknya dan
Kemasyarakatan
pelaksanaan suatu kegiatan yang
(POSBINDU)
diadakan puskesmas di tiap kelurahan
dalam bentuk pelayanan kesehatan
yang melibatkan peran serta
masyarakat (kader) melalui upaya
promotif dan preventif untuk
mendeteksi dan mengendalikan secara
dini keberadaan faktor risiko penyakit
tidak menular. Jumlah kader di setiap
kelompok yaitu sedikitnya 3 orang
yang dibuktikan dengan surat tugas
dan atau surat keputusan.
Deskripsi tentang ada tidaknya
Ketersediaan Prolanis
program dari BPJS Kesehatan yang
bekerjasama dengan puskesmas yang
ditujukan bagi peserta BPJS untuk
memberikan pelayanan berupa
aktifitas konsultasi medis/edukasi,
Home Visit, Reminder, aktifitas klub
dan pemantauan status kesehatan
dengan tujuan agar peserta
penyandang penyakit kronis mencapai
kualitas hidup optimal yang
dibuktikan dengan surat keputusan.
Alokasi Pendanaan
Deskripsi tentang ada tidaknya dana,
kecukupan serta jumlah dana yang
dialokasikan khusus untuk surveilans
hipertensi di puskesmas dibuktikan
dengan dokumen keuangan.
Sumber dana (meliputi
APBN, APBD dan
swadaya masyarakat)

Deskripsi tentang sumber keuangan
untuk biaya surveilans hipertensi yang
dilakukan di puskesmas dan
dibuktikan dengan dokumen keuangan
(Ditjen P2PL Depkes RI, 2003).
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Material

Ketersediaan ATK

Ketersediaan formulir
pengumpulan data
pasien hipertensi

Deskripsi tentang ada tidaknya media
atau peralatan kantor yang dipakai
dalam pelaksanaan sistem surveilans
hipertensi di puskesmas seperti
komputer, printer, tinta printer,
pulpen, kertas HVS ukuran F4 dan A4
dan dibuktikan dengan hasil
wawancara dan observasi (Ditjen
P2PL Depkes RI, 2003).
Deskripsi tentang ada tidaknya, cara
pengadaan, dan jumlah formulir
laporan penyakit tidak menular yang
digunakan oleh petugas surveilans di
puskesmas dalam mengumpulkan
data/informasi surveilans hipertensi
yang berisikan gender, golongan
umur dan bulan. Dibuktikan dengan
hasil wawancara dan observasi.

Ketersediaan
perlengkapan surveilans
hipertensi (tensimeter)

Deskripsi tentang ada tidaknya alat
yang digunakan untuk mengukur
tekanan darah guna membantu petugas
dalam melaksanakan surveilans
hipertensi di puskesmas dan
dibuktikan dengan hasil wawancara
dan observasi.

ketersediaan
perlengkapan seminar

Deskripsi tentang ada tidaknya
perlengkapan yang dibutuhkan saat
seminar pemaparan hasil evaluasi
sistem surveilans hipertensi di Dinkes
Kota Magelang seperti LCD dan
Laptop. Dibuktikan dengan hasil
wawancara dan observasi.
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ketersediaan alat
komunikasi

Market

3.3

Deskripsi tentang ada tidaknya alat
komunikasi yang meliputi telepon,
faksmili dan atau layanan internet
yang digunakan dalam pelaksanaan
surveilans hipertensi di Dinkes Kota
Magelang dan dibuktikan dengan hasil
wawancara dan observasi (Ditjen
P2PL Depkes RI, 2003).
Deskripsi tentang sasaran
penyebarluasan informasi hasil data
surveilans hipertensi yang telah
dievaluasi oleh Dinkes Kota Magelang
baik perorangan maupun instansi yang
membutuhkan. Sasarannya yaitu
direktur Rumah sakit, Kader
Posbindu, kepala puskesmas,
masyarakat dan KaBid Pemberdayaan
Kemitraan dan Promosi Kesehatan.

Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi evaluasi.

Moleong (2010) menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian
kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.
Pemilihan desain ini dikarenakan data yang akan dihasilkan berupa deskripsi
sehingga peneliti dapat menyampaikan hasil penelitian secara mendalam (Saryono,
2013). Studi evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan maupun capaian dari
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kegiatan atau program yang sedang atau yang sudah dilakukan untuk meningkatkan
dan memperbaiki kegiatan atau program tersebut (Notoadmodjo, 2010).
3.4

Sumber Informasi
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder.
3.4.1

Data Primer
Data yang dikumpulkan dari sumber informasi data primer dan teknik

pengambilan sampel serta teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini secara rinci disebutkan dalam Tabel 3.2 :
Tabel 3.2 Data Primer
No

Data

(1)
1.

(2)
Ketersediaan
epidemiolog
terampil

2.

Ketersediaan
tenaga
pelaksana
surveilans
hipertensi
terlatih

Sumber

(3)
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian

Teknik Sampling

(4)
Penentuan
sampel
penelitian
menggunakan teknik
purposive sampling
(Sugiyono, 2008).
Kriteria
puskesmas
yang dijadikan sampel
yaitu:
a. Puskesmas dengan
kasus
hipertensi

Teknik
Pengambilan
Data
(5)
Wawancara
terstruktur dan
studi
dokumentasi
Wawancara
terstruktur dan
studi
dokumentasi
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3.

Ketersediaan
buku pedoman
teknis penemuan
dan tatalaksana
penyakit
hipertensi

Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian dan
petugas
surveilans
hipertensi di
Puskesmas

tertinggi
(kasus Wawancara
lama+kasus baru) terstruktur dan
tahun 2013
Observasi
b. Puskesmas dengan
kasus
hipertensi
terendah
(kasus
lama+kasus baru)
tahun 2013

4.

Ketersediaan
petunjuk teknis
pelaksanaan
surveilans
hipertensi

Wawancara
terstruktur dan
Observasi

5.

Ketersediaan
pedoman
surveilans
penyakit tidak
menular
Ketersediaan
pedoman
penyelenggaraan
sistem
surveilans
epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan
payung hukum
surveilans
hipertensi
Ketersediaan
Organisasi
Kemasyarakatan

Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian dan
petugas
surveilans
hipertensi di
Puskesmas
Kepala
puskesmas

Kepala
puskesmas

Wawancara
terstruktur dan
observasi

Kepala Dinkes
Kota
Magelang

Wawancara
terstruktur dan
observasi

Kepala
Puskesmas
sasaran

Wawancara
terstruktur dan
studi

6.

7.

8.

Wawancara
terstruktur dan
observasi
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9.

(POSBINDU)
Ketersediaan
Prolanis

10.

Alokasi
Pendanaan

11.

Sumber dana
(meliputi
APBN, APBD
dan swadaya
masyarakat)

12.

Ketersediaan
ATK

13.

Ketersediaan
formulir
pengumpulan
data pasien
hipertensi

14.

Ketersediaan
perlengkapan
surveilans
hipertensi
(tensimeter)
ketersediaan
perlengkapan
seminar

15.

penelitian
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian

dokumentasi
Wawancara
terstruktur dan
studi
dokumentasi
Wawancara
terstruktur dan
studi
dokumentasi
Wawancara
terstruktur dan
studi
dokumentasi

Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian
- Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian
- Petugas
surveilans
hipertensi di
Puskesmas
sasaran
Kepala
Puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
terstruktur,
Observasi

Kepala bagian
P2PL Dinkes
Kota

Wawancara
terstruktur,
Observasi

Wawancara
terstruktur,
Observasi

Wawancara
terstruktur,
Observasi
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16.

ketersediaan alat
komunikasi

17.

Market

Magelang
Kepala bagian
P2PL Dinkes
Kota
Magelang
Kepala bagian
P2PL Dinkes
Kota
Magelang

Wawancara
terstruktur,
Observasi
Wawancara
terstruktur

Apabila data yang diperoleh dari informan belum mampu memberikan
informasi yang memuaskan, maka ditentukan penambahan informan lain yang dapat
digunakan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu menggunakan teknik
snowball sampling (Sugiyono, 2008).
3.4.2

Data Sekunder
Data yang dikumpulkan dari sumber informasi data sekunder dan metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci disebutkan dalam
Tabel 3.3 :
Tabel 3.3 Data Sekunder
No

Data

Sumber

Teknik Pengambilan
Data

(1)
1.

(2)
Data hipertensi di
dunia

(3)
WHO bulletin
(Health System
Strengthening and
Hypertension
Awareness,
Treatment and

(4)
Studi dokumentasi
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Control: Data From
the China Health
and Retirement
Longitudinal Study)
tahun 2013
2.

Data hipertensi di
Indonesia

- Riskesdas 2007
- Profil Kesehatan
Indonesia Tahun
2010

3.

Data hipertensi di
Jawa Tengah

Profil Kesehatan
Jawa Tengah Tahun
2012

Studi dokumentasi

4.

Data hipertensi di
Kota Magelang

- Profil Kesehatan
Jawa Tengah Tahun
2011
- Data laporan kasus
hipertensi Kota
magelang tahun
2012, 2013

Studi dokumentasi

Studi dokumentasi

3.5 Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengambilan Data
3.5.1 Instrumen peneilitan
Dalam penelitian kualitatif, manusia berfungsi sebagai instrumen atau alat
utama penelitian (Sugiyono, 2008). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu panduan wawancara terstruktur, lembar dokumentasi, lembar observasi, alat
perekan suara, kamera digital, dan alat tulis.
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Tabel 3.4 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data
No

Tujuan

Sasaran

(1)
1.

(2)
Mengetahui
ketersediaan
epidemiolog
terampil

(3)
- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian
- Data
kepegawaian

2.

Mengetahui
ketersediaan
tenaga pelaksana
surveilans
hipertensi terlatih

3.

Mengetahui
gambaran
ketersediaan
buku pedoman
teknis penemuan
dan tatalaksana
penyakit
hipertensi
Mengetahui
gambaran
ksetersediaan
petunjuk teknis
pelaksanaan
surveilans
hipertensi

4.

Teknik
Pengambilan
Data
(4)
Wawancara
tersruktur dan
Studi
dokumentasi

Instrumen

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian
- Data
kepegawaian

Wawancara
tersruktur dan
Studi
dokumentasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian
- Petugas
surveilans
hipertensi
puskesmas

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
Observasi

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian
- Petugas
surveilans
hipertensi
puskesmas

Wawancara
tersruktur dan
Studi
Dokumentasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi

(5)
Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi
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5.

6.

7.

8.

Mengetahui
gambaran
ketersediaan
pedoman
surveilans
penyakit
tidak
menular
Mengetahui
gambaran
ketersediaan
pedoman
penyelenggaraan
sistem surveilans
epidemiologi
kesehatan

Kepala
puskesmas
Petugas
surveilans
hipertensi
puskesmas

Wawancara
terstruktur
dan observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan lembar
observasi

Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian
Petugas
surveilans
hipertensi
puskesmas

Wawancara
terstruktur
dan observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan lembar
observasi

Mengetahui
gambaran
ketersediaan
payung hukum
surveilans
hipertensi
Mengetahui
ketersediaan
posbindu

Kepala
bagian P2PL
Dinkes Kota
Magelang

Wawancara
terstruktur
dan observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan lembar
observasi

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
tersruktur dan
Studi
dokumentasi

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
terstruktur
dan studi
dokumentasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi
Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi
Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar

9.

Mengetahui
ketersediaan
Prolanis

10.

- Kepala
Mengetahui
puskesmas
gambaran alokasi
sasaran
pendanaan dalam
penelitian
pelaksanaan

Wawancara
tersruktur dan
Studi
dokumentasi
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surveilans
hipertensi
11.

12.

13.

14.

15.

16.

dokumentasi

Mengetahui
gambaran sumber
dana (APBN,
APBD, swadaya
masyarakat)
Mengetahui
gambaran
ketersediaan
ATK

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
tersruktur dan
Studi
dokumentasi

Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

Mengetahui
gambaran
ketersediaan
formulir
pengumpulan
data pasien
hipertensi
Mengetahui
gambaran
ketersediaan
perlengkapan
surveilans
hipertensi
(tensimeter)
Mengetahui
gambaran
ketersediaan
perlengkapan
seminar (LCD
dan laptop)
Mengetahui
gambaran
ketersediaan alat

- Petugas
surveilans
hipertensi

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

- Kepala
puskesmas
sasaran
penelitian

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
Observasi

- Kepala
bagian P2PL
Dinkes Kota
magelang

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
Observasi

- Kepala
bagian P2PL
Dinkes Kota

Wawancara
tersruktur dan
Observasi

Panduan
wawancara
terstruktur

Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
dokumentasi
Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
Observasi
Panduan
wawancara
terstruktur
dan Lembar
Observasi
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komunikasi
17.

3.6

magelang

Mengetahui
- Kepala
gambaran sasaran
bagian P2PL
pemanfaatan
Dinkes Kota
informasi
magelang
serveilans
hipertensi
meliputi Rumah
Sakit, kader
posbindu, kepala
Puskesmas dan
KaBid
Pemberdayaan
Kemitraan dan
Promosi
Kesehatan

Wawancara
terstruktur

dan Lembar
Observasi
Panduan
wawancara
terstruktur

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pra penelitian, penelitian

dan pasca penelitian.
3.6.1 Pra penelitian
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-penelitian yaitu:
1.

Melakukan studi pustaka melalui dokumen-dokumen yang relevan untuk
mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan.

2.

Menyusun instrumen studi pendahuluan.
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3.

Melakukan studi pendahuluan ke instansi terkait, dalam hal ini Dinas
Kesehatan Kota Magelang untuk menentukan besaran masalah yang
sesungguhnya dan untuk memantapkan keputusan pengambilan fokus
penelitian.

4.

Menyusun rancangan awal penelitian.

5.

Melakukan koordinasi dan proses perijinan penelitian.

6.

Pemantapan desain penelitian, fokus penelitian dan pemilihan informan.

7.

Mempersiapkan instrumen penelitian

3.6.2 Pelaksanaan penelitian
Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data dilapangan. Pengambilan
data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi
dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan instrumen
panduan wawancara tidak terstruktur.
3.6.3 Pasca penelitian
Pada tahap pasca penelitian, peneliti melakukan kegiatan pemeriksaan
keabsahan data, menganalisis data, menyajikan data dan mengevaluasi berdasarkan
pedoman yang ada, dan melakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.
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3.7

Pemeriksaan Keabsahan Data
Pemeriksaan

keabsahan

data

dalam

penelitian

ini

dilakukan

denganmenggunakan teknik triangulasi.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecakan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2002).
Tabel 3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data
No
(1)

Data
(2)

1.

- Ketersediaan
epidemiolog
terampil

Sasaran
(3)

Triangulasi
(4)

Kepala puskesmas sasaran
penelitian

TU kepegawaian
puskesmas sasaran

Petugas surveilans hipertensi
puskesmas

Kepala puskesmas
sasaran penelitian

- Kepala puskesmas sasaran
penelitian
- Petugas surveilans
hipertensi puskesmas

- Petugas bagian
P2KLB dinkes
Kota Magelang

- Ketersediaan
tenaga pelaksana
surveilans
hipertensi terlatih
2.

Ketersediaan
Posbindu
Ketersediaan
Prolanis

3.

-

-

ketersediaan buku
pedoman teknis
penemuan dan
tatalaksana
penyakit
hipertensi
penatalaksanaan
Ketersediaan
petunjuk teknis
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4.

pelaksanaan
surveilans
hipertensi
- ketersediaan
pedoman
surveilans
penyakit tidak
menular
- ketersediaan
pedoman
penyelenggaraan
sistem surveilans
epidemiologi
kesehatan
- Alokasi
pendanaan

Kepala puskesmas sasaran
penelitian

- Sumber
dana
(meliputiAPBN,
APBD, swadaya
masyarakat)
5.

6.

7.

- Bendahara
puskesmas sasaran
penelitian
- Kasubbag
Keuangan Dinkes
Kota Magelang

- ketersediaan ATK Kepala puskesmas
- ketersediaan
perlengkapan
surveilans
hipertensi
(tensimeter)
ketersediaan
- Petugas surveilans
formulir
hipertensi puskesmas
pengumpulan data
pasien hipertensi

-

- ketersediaan
- Kepala bagian P2PL
perlengkapan
Dinkes kota Magelang
seminar (LCDdan
laptop)
- ketersediaan alat

Petugas kasubbag
umum dinkes Kota
Magelang

-
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8.

3.8

komunikasi
- Market
- Ketersediaan
payung hukum
surveilans
hipertensi

Kepala bagian P2PL
Dinkes Kota Magelang

Petugas
bagian
P2KLB
dinkes
Kota Magelang

Teknik Analisis Data
Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono (2008)
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan
dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun
orang lain. Pada penelitian ini analisis data menggunakan tahapan sebagai berikut:
1.

Reduksi data
Setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan maka langkah selanjutnya

adalah menganalisis data tersebut dengan cara reduksi data. Reduksi data adalah
proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan
dengan langkah mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan
demikian, maka akan memberikan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah
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peneliti untuk melakukan pengambilan data selanjutnya serta mencarinya bila
diperlukan.
2.

Penyajian data
Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan
adalah bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. Selain itu juga dapat disajikan
dalam bentuk grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Dengan penyajian
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3.

Evaluasi
Peneliti melakukan evaluasi dengan cara membandingkan fokus penelitian

berdasarkan buku pedoman

dengan kenyataan di tempat penelitian untuk

diidentifikasi bagian fokus penelitian yang belum memenuhi pedoman tersebut
sehingga peneliti dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah yang didapatkan.
4.

Penarikan kesimpulan.
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dibuat didasarkan pada

pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan kalimat
yang mudah dipahami dan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi input sistem surveilans

hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang, dapat disimpulkan
bahwa :
1. Dalam Input Sumber Daya Manusia (Man), untuk ketersediaan

epidemiolog terampil dan ketersediaan tenaga pelaksana surveilans
hipertensi terlatih belum sesuai dengan pedoman yang ada.
2. Dalam evaluasi input methode pelaksanaan surveilans hipertensi di

puskesmas, yang sudah sesuai dengan tataran ideal adalah ketersediaan
pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan,
ketersediaan posbindu dan ketersediaan prolanis. Sedangkan untuk
ketersediaan buku pedoman teknis penemuan dan tatalaksana penyakit
hipertensi,

ketersediaan

petunjuk

teknis

pelaksanaan

surveilans

hipertensi, ketersediaan pedoman surveilans penyakit tidak menular, dan
ketersediaan payung hukum surveilans hipertensi belum sesuai dengan
pedoman yang sudah ditetapkan.
3. Gambaran evaluasi input money (dana) untuk pelaksanaan surveilans
hipertensi di puskesmas dikepokan menjadi dua yaitu, alokasi dana dan
152
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4. sumber dana. Untuk alokasi dana belum sesuai dengan pedoman karena

pendanaan di puskesmas tidak ada alokasi dana khusus untuk program
surveilans hipertensi. Namun untuk sumber dana sudah sesuai dengan
pedoman karena dana kegiatan di puskesmas berasal dari dana BOK
(APBN).
5. Dalam Input Sarana-Prasarana (Material-machine) sistem surveilans
hipertensi, aspek-aspek yang sudah sesuai dengan pedoman meliputi
ketersediaan ATK, ketersediaan perlengkapan surveilans

hipertensi

(tensimeter), ketersediaan perlengkapan seminar (LCD dan laptop), dan
ketersediaan alat komunikasi. Sedangkan untuk ketersediaan formulir
pengumpulan data pasien hipertensi format dan ketersediaannya sudah
sesuai namun untuk jumlahnya masih belum sesuai.
6. Sasaran informasi (Market) Pelaksanaan Program Surveilans Hipertensi
sudah sesuai dengan pedoman karena petugas surveilans Dinkes Kota
Magelang sudah bekerja sama dengan sasaran informasi yang ada
dipedoman, sasarannya yaitu direktur rumah sakit, kader Posbindu,
kepala puskesmas dan KaBid Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi
Kesehatan.
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6.2.

Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan

yaitu:
6.2.1. Bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang
1. Memberikan pelatihan terhadap petugas surveilans hipertensi di
Puskesmas yang belum mendapatkan pelatihan tentang surveilas
Penyakit Tidak Menular.
2. Mengususlkan agar pemerintah membuat peraturan atau payung hukum
mengenai surveilans PTM guna meningkatkan derajad kesehatan
mengingat tingginya angka kejadian penyakit hipertensi di Kota
Magelang.
3. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pengadaan buku
buku pedoman khususnya mengenai surveilans hipertensi
6.2.2. Bagi Kepala Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinkes Kota Magelang
1. Mengajukan petugas kesehatan yang berlatar belakang pendidikan
Epidemiologi ke Dinas Kesehatan Kota Magelang untuk di posisikan
sebagai tenaga epidemiolog terampil di puskesmas.
2. Memberikan alokasi dana untuk kegiatan program surveilans hipertensi
walaupun kegiatan tersebut masih dilakukan secara pasif.
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6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya
1. Dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai system
surveilans hipertensi dimana variabel sistem yang digali tidak hanya
berasal dari input saja melainkan juga melibatkan variabel proses
maupun output dalam pelaksanaan surveilans hipertensi.
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LAMPIRAN 12 : Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR
EVALUASI INPUT SISTEM SURVEILANS HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN
PEDOMAN SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR
Subjek yang diwawancarai : Kepala Puskesmas
Kode Informan

:

Hari, tanggal

:

Nama UPK

:

Petunjuk Umum Wawancara
1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai
2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Menjelaskan bahwa maksud dan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui
dukungan input dalam pelaksanaan kegiatan penemuan penderita di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota Magelang.
4. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
5. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga.
6. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin
kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap
kinerja informan.
I.

Identitas Informan
1.

Nama

:

2.

Tanggal Lahir

:

3.

Jenis Kelamin

: 1) Laki-laki

4.

Pendidikan Terakhir

:

5.

Lama Bertugas Sebagai Kepala Puskesmas : ....... tahun

6.

Riwayat Pekerjaan

:

:

2) Perempuan
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II Pertanyaan
MAN

CHEKING

Ketersediaan Epidemiolog Terampil
1. Apakah tenaga epidemiolog tersedia?
Jika Ya
Nama
Pendidikan Terakhir

DOK

Golongan

A

B

C

KRITERIA
A : Epidemiolog yang ada mampu mengisi lengkap formulir pengumpulan data
pasien hipertensi dengan benar
B : Mampu menggunakan perangkat komputer dan alat komunikasi dalam kegiatan
pelaporan kasus hipertensi.
C : Mampu melakukan pelacakan kasus, menganalisis dan memuat laporan serta
dapat melaporkan ke Dinkes Kota Magelang
Jika Tidak, Mengapa ?
Ketersediaan Tenaga Pelaksana Surveilans Hipertensi Terlatih
DOK
1. Apakah petugas surveilans hipertesni tersedia ?
Jika Ya (lanjut ke pertanyaan no 2) :
Jika Tidak, Mengapa ?
2. Apakah petugas surveilanas hipertensi yang ada pernah mendapatkan pelatihan
surveilans PTM ?
Jika Ya (isikan tabel) :
Nama
Pernah Tidak Pernah
Jenis Pelatihan Tanggal Pelatihan

Jika Tidak, Mengapa ?
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No
Pertanyaan
Ketersediaan Posbindu
1. Apakah puskesmas
mengadakan Posbindu ?
Jika ya: a. Berapa jumlahnya ?
b. Diadakan dimana
saja?
Jika Tidak : Mengapa ?

Hasil Wawancara
DOK

2.

Apakah posbindu yang ada
masih aktif ?
Ketersediaan Prolanis
1. Apakah puskesmas
mengadakan program
Prolanis?
2. Sejak kapan puskesmas
mengadakan program
tersebut?
3. Ditujukan bagi siapa program
tersebut ?
4. Syarat apa saja yang harus
dipenuhi pasien agar dapat
mengikuti program prolanis ?

DOK

METHODE
Ketersediaan Buku Pedoman
1. Apakah buku pedoman tersedia ?
Jenis Pedoman
Ada

1.Pedoman teknis
penemuan dan
tatalaksana penyakit

OB
Tidak
Ada

Masih Sesuai
Dengan Keadaan
Saat Ini

Tidak
Sesuai
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2.

hipertensi
2.Pedoman surveilans
penyakit tidak
menular
3.Pedoman
penyelenggaraan
system surveilans
epidemiologi
kesehatan
Siapa saja yang memiliki buku pedoman
tersebut ?
Pedoman
Pemilik
1.Pedoman teknis penemuan
dan tatalaksana penyakit
hipertensi
2.Pedoman surveilans penyakit
tidak menular

OB
Tahun Terbit

Jumlah

3.Pedoman penyelenggaraan
sistem surveilans
epidemiologi kesehatan
Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi
1. Apakah petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi tersedia ?
Ada

Tidak
Ada

Masih Sesuai Dengan
Keadaan Saat Ini

Tidak Sesuai

MONEY
Alokasi Pendanaan
No
1.

Pertanyaan

Apakah tersedia dana khusus
untuk pelaksanaan program
program surveilans
hipertensi ?

OB
Jumlah

Dok
Hasil Wawancara
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2.

Berapa jumlah dana yang
dialokasikan untuk
surveilans hipertensi ?
3.
Apakah dana yang diberikan
jumlahnya mencukupi untuk
melakukan kegiatan
surveilans hipertensi ?
Sumber dana (meliputi APBN, APBD, swadaya masyarakat)
1.
Berasal dari manakah
sumber pendanaan tersebut ?
2.

Dok

Seberapa besar pendanaan
tersebut?

MATERIAL
Ketersediaan ATK
1. Apakah ATK yang dibutuhkan tersedia ?
Jenis ATK
Ada
Tidak Ada
Komputer
Printer
Tinta Printer
Pen
Kertas HVS F4 dan A4
Ketersediaan Perlengkapan Surveilans Hipertensi (Tensimeter)
1. Apakah perlengkapan surveilans hipertensi tersedia ?
Perlengkapan
Ada
Tidak ada
Surveilans
Tensimeter
Menyimpulkan wawancara :
Terimakasih kepada narasumber dan memastikan bahwa beliau akan menerima salinan
wawancara
Komentar dan Catatan Umum :

OB

OB
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PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR
EVALUASI INPUT SISTEM SURVEILANS HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN
PEDOMAN SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR

Subjek yang diwawancarai : Petugas Surveilans Hipertensi Puskesmas
Kode Informan

:

Hari, tanggal

:

Nama UPK

:

Petunjuk Umum Wawancara
1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai
2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Menjelaskan bahwa maksud dan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui
dukungan input dalam pelaksanaan kegiatan penemuan penderita di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota Magelang.
4. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
5. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga.
6. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin
kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap
kinerja informan.
II. Identitas Informan
1.

Nama

:

:

2.

Tanggal Lahir

:

3.

Jenis Kelamin

: 1) Laki-laki

4.

Pendidikan Terakhir

:

5.

Lama Bertugas

: ....... tahun

6.

Riwayat Pekerjaan

:

2) Perempuan
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III. PERTANYAAN
METHODE
Ketersediaan Buku Pedoman
1. Apakah buku pedoman penatalaksanaan hipertensi tersedia ?
Jenis Pedoman
Ada Tidak
Masih Sesuai Dengan
Ada
Keadaan Saat Ini
1.Pedoman teknis
penemuan dan
tatalaksana
penyakit
hipertensi
2.Pedoman
surveilans
penyakit tidak
menular
3.Pedoman
penyelenggaraan
sistem surveilans
epidemiologi
kesehatan
2. Siapa saja yang memiliki buku pedoman tersebut ?
Pedoman

Pemilik

Tahun Terbit

CHEKING
OB
Tidak Sesuai

Jumlah

1.Pedoman teknis
penemuan dan
tatalaksana penyakit
hipertensi
2.Pedoman surveilans
penyakit tidak menular
3.Pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertens

OB
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1.

Apakah petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi tersedia ?
Ada

Tidak

Masih Sesuai Dengan
Keadaan Saat Ini

Tidak Sesuai

MATERIAL
Ketersediaan Formulir Pengumpulan Data Pasien Hipertensi
1.

OB

Apakah formulir laporan Penyakit Tidak Menular tersedia ?
Jenis

Ada Tidak

Formulir

Ada

Cara

Mencukupi

Tidak Mencukupi

Pengadaan

Formulir
Laporan
PTM
MAN
Ketersediaan Poabindu
No

Pertanyaan

1.

Apakah puskesmas mengadakan

DOK
Hasil Wawancara

Posbindu ?
Jika Ya : a. Berapa jumlahnya ?
b. Diadakan dimana saja ?
Jika tidak : Mengapa ?
2.

Apakah POSBINDU yang ada masih
aktif ?

Ketersediaan Prolanis
1.

Apakah puskesmas mengadakan
program prolanis ?

2.

Sejak kapan puskesmas mengadakan
program tersebut ?

DOK
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3.

Ditujukan bagi siapa program tersebut ?

4.

Syarat apa saja yang harus dipenihi
pasien agar dapat mengikuti program
prolanis ?

Menyimpulkan wawancara :
Terimakasih kepada narasumber dan memastikan bahwa beliau akan menerima salinan
wawancara
Komentar dan Catatan Umum :
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EVALUASI INPUT SISTEM SURVEILANS HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN
PEDOMAN SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR
Subjek yang diwawancarai : Kepala Bagian P2PL Dinkes Kota Magelang
Kode Informan

:

Hari, tanggal

:

Nama UPK

:

Petunjuk Umum Wawancara
1. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai
2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Menjelaskan bahwa maksud dan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui
dukungan input dalam pelaksanaan kegiatan penemuan penderita di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota Magelang.
4. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
5. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga.
6. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin
kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian atasan terhadap
kinerja informan.
IV. Identitas Informan
1. Nama

:

2. No. HP

:

3. Tanggal Lahir

:

4. Jenis Kelamin

: 1) Laki-laki

5. Pendidikan Terakhir

:

2) Perempuan

6. Lama Bertugas Sebagai Kepala Puskesmas : ....... tahun
7. Riwayat Pekerjaan

:
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V. PERTANYAAN
MATERIAL
Ketersediaan Perlengkapan Seminar (LCD Dan Laptop)
1.

Apakah perlengkapan seminar tersedia ?
Perlengkapan Seminar
Ada
LCD

Tidak Ada

Laptop
Ketersediaan Alat Komunikasi
1.
Apakah alat komunikasi yang dibutuhkan tersedia ?
Alat Komunikasi
Ada
Telepon

Tidak Ada

Faksimili
Layanan Internet

MARKET
No

Pertanyaan

1.

Hasil Wawancara

Apakah ada instansi lain yang
membutuhkan/meminta data hasil
pelaksanaan program surveilans
hipertensi ?
Jika Ya :
a. Instansi mana saja yang
membutuhkan/meminta data
tersebut ?
b. Data apa saja yang diminta ?
Menyimpulkan wawancara :
Terimakasih kepada narasumber dan memastikan bahwa beliau akan menerima salinan
wawancara
Komentar dan Catatan Umum
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LAMPIRAN 13
LEMBAR OBSERVASI
EVALUASI INPUT SISTEM SURVAILANS HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PEDOMAN
SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR

No

Fokus Penelitian

(1)
1.

(2)
Ketersediaan buku
pedoman teknis penemuan
dan tatalaksana penyakit
hipertensi
Ketersediaan petunjuk
teknis pelaksanaan
surveilans hipertensi
Ketersediaan pedoman
surveilans penyakit tidak
menular
Ketersediaan pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan payung
hukum surveilans
hipertensi
ATK
- Computer
- Printer
- tinta printer
- pen
- kertas HVS F4 dan A4

2.

3.

4.

5.

6.

Keberadaan
Ada
Tidak ada
(3)
(4)

Keterangan
(5)
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7.

8.

Ketersediaan formulir
pengumpulan data pasien
hipertensi

Ketersediaan
perlengkapan surveilans
hipertensi (tensimeter)
9.
ketersediaan perlengkapan
seminar
- LCD
- Laptop
10. Alat Komunikasi
- Telepon
- Faksimili
- Layanan Internet

185

LAMPIRAN 14
LEMBAR DOKUMENTASI

SUB INPUT

DOKUMEN

SUMBER

MAN
Ketersediaan

Data

Bagian

epidemiolog terampil

Kepegawaian dan

kepegawaian

Surat Keputusan

puskesmas

menjadi petugas

sasaran

epidemiolog

Ketersediaan Posbindu

Surat tugas dan

Bagian TU

atau Surat

puskesmas

Keputusan

sasaran

Pelaksanaan
Posbindu
ketersediaan tenaga

Sertifikat telah

Bagian

pelaksana surveilans

mengikuti

kepegawaian

hipertensi terlatih

pelatihan

puskesmas

surveilans PTM.

sasaran

Surat Keputusan

Bagian TU

Pelaksanaan

puskesmas

Prolanis

sasaran

Dokumen

Bagian keuangan

keuangan

(bendahara)

Ketersediaan Prolanis

MONEY
Alokasi Pendanaan

NO DOKUMEN
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surveillans

puskesmas

hipertensi

sasaran

Kasubbag
Keuangan
Dinkes Kota
Magelang

Sumber dana (meliputi

Dokumen

Bagian keuangan

APBN, APBD dan

keuangan

(bendahara)

swadaya masyarakat)

surveilans

puskesmas

hipertensi

sasaran

Kasubbag
Keuangan
Dinkes Kota
Magelang
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LAMPIRAN 15 : Transkrip Wawancara Informan 1
Transkrip Hasil Wawancara Terstruktur
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular
Kode Informan

: Informan 1

Hari, Tanggal

: Kamis, 14 Agustus 2014

Tempat

: Puskesmas Magelang Utara

I.

Identitas Informan
Nama

: Ani Pratamawaty Dewi

Jabatan

: Kepala Puskesmas

No. HP

: 085742071273

Tanggal Lahir

: 19 Mei 1979

Jenis Kelamin

: 2) Perempuan

Pendidikan Terakhir

: S1 Dokter Gigi

Lama Bertugas
: 3 tahun ( sejak bulan Agustus 2011)
Input Sistem Surveilans Hipertensi
No

Pertanyaan

Jawaban

II.

Ketersediaan tenaga epidemiolog terampil

1.

Apakah tenaga epidemiolog
tersedia ?

Untuk petugas sebagai epidemiolog di
puskesmas ini ya ada. Tapi untuk yang
khusus penyakit tidak menular kami hanya
memiliki 1 petugas saja dan itupun dengan
latar belakang pendidikan perawat bukan di
epidemiologinya.

2.

Apa latar belakang pendidikan
dari petugas tersebut?

Latar belakang pendidikannya kebanyakan
dari D3 keperawatan.
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Ketersediaan tenaga pelaksana surveilans hipertensi terlatih
1.

Apakah petugas surveilans
hipertensi tersedia ?

Kalau khusus hipertensi tidak ada, namun
untuk yang menangani penyakit tidak
menular ada.

2.

Apakah petugas surveilans
hipertensi yang ada pernah
mendapat pelatihan surveilans
PTM ?

Untuk pelatihan surveilans PTM belum ada,
tapi pada tahun 2013 kemarin dari DKK
seperti memberikan refreshing mengenai
penyakit tidak menular gitu dan dihadiri
oleh petugas puskesmas sekota Magelang.
Petugas yang mengikuti refreshing : Ana Sri
rahayu, Widya Woro dan Surani.

Ketersediaan posbindu
1.

2.

Apakah puskesmas
mengadakan Pobindu ?

Iya

Berapa jumlahnya dan dimana
saja ?

Di kecamatan magelang utara ini terdapat 5
kelurahan, tapi yang ada posbindunya baru 2
kelurahan yaitu kelurahan kedungsari dan
keramat utara.

Apakah posbindu yang ada
masih aktif ?

Iya masih aktif, diadakan 1 bukan sekali
biasanya sih tiap hari selasa pada minggu ke
dua. Tiap posbindu ada kadernya, kadernya
dari masyarakat sendiri mbak.
Alhamdulillah banyak yang berpartisipasi di
posbindu kita. Dulu kita beri dulu pelatihan
sederhana untuk kader, kita juga berikan
seperti buku panduan gitu.

189

Ketersediaan prolanis
1.

Apakah puskesmas
mengadakan program prolani?

Ya ada malah banyak sekali pasiennya.

2.

Sejak kapan puskesmas
mengadakan program tersebut?

Kami bekerjasama dengan BPJS mengenai
prolanis itu sejak tahun 2011. Jadi setelah
ada kerjasama itu langsung diadakan
kegiatan prolanis dipuskemas ini.

3.

Ditujukan bagi siapa program
tersebut ?

Bagi penderita hipertensi dan diabetes
mellitus yang punya askes.

4.

Syarat apa saja yang harus
dipenuhi agar pasien dapat
mengikuti program prolanis ?

Kalo syarat untuk program ini ga susah,
yang penting punya askes yang ber PPK
magelang utara, fotokopi kartu askesnya,
kemudian mendaftar aja kepetugas.

Ketersediaan buku pedoman
1.

Apakah buku pedoman teknis
penemuan dan tatalaksana
penyakit hipertensi
tersedia?

Ada, buku pedomannya ada di perpustakaan
mungkin, saya agak lupa itu soalnya buku
yang masuk banyak sekali jadi kurang inget
saya. Coba nanti ditanyakan pada petugas
PTMnya langsung. Tapi untuk buku buku
pedoman sih masuknya ke perpustakaan
semua

2.

Apakah buku surveilans
penyakit tidak menular
tersedia?

Aduh kalo tentang buku-buku pedoman itu
saya lupa, nanti coba dicari ya mbak
diperpustakaan, nanti dibantu petugas
perpusnya ada

3.

Apakah buku pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan tersedia ?

Kalau surveilans yang secara umum ada,
tapi kalau yang printilan-printilan seperti
khusus hipertensi yang kaya tadi itu saya
lupa ada atau tidak…kami hanya dapat 1
gak tau puskesmas lain ya mbak
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4.

Siapa saja yang memiliki atau
memegang buku pedoman
tersebut ?

Tentunya petugas yang bersangkutan ya,
tapi biasanya setelah dibaca beberapa kali
dan tidak ada perubahan atau perbedaan dari
buku keluaran sebelumnya yaa langsung
dimasukan ke perpus biasanya.

5.

Apakah petunjuk teknis
pelaksanaan surveilans
hipertensi tersedia ?

Juknis untuk PTMnya saya agak lupa,
kayaknya pernah baca di perpus induk tapi
itu untuk penyakit apa ya. Coba nanti dilihat
sendiri ya mbak diperpus

Alokasi pendanaan
1.

Apakah tersedia dana khusus
Untuk tingkat puskesmas itu belum ada
untuk pelaksanaan programmbak. Dana yang ada itu baru untuk
program surveilans hipertensi ? surveilans campak kalau tidak salah,
soalnya itu dipilih berdasarkan prioritas
dulu. Di puskesmas ini kalau hipertensi
masih surveilans pasif istilahnya, jadi pasien
yang datang sehingga kayanya tidak
membutuhkan dana yang besar.
Ketersediaan ATK

1.

Apakah ATK (komputer,
printer, tinta printer, pen,
kertas HVS F4 dan A4) yang
dibutuhkan tersedia ?

Iyaa, ada mbak. Untuk komputer di
puskesmas induk (puskesmas magelang
utara) ada 2 komputer, untuk yang pustu
masing masing pustu ada 1 komputer. Kita
memiliki 5 pustu. Kemudian untuk printer,
puskesmas induk maupun pustu memiliki
masing masing 1 buah dan masih sering kita
gunakan, seperti alat tulis ya kita gak ad
masalah
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Ketersediaan formulir laporan data pasien hipertensi
1.

Apakah formulir laporan
penyakit tidak menular
tersedia?

Iya ada, formulir itu kami dapat dari DKK.
Jadi DKK mengirim formulir itu ke
puskesmas puskesmas. Tapi formulir yang
diberikan jumlahnya kurang. Tahun kemarin
saja kami hanya dapat 4 formulir padahal
tiap tahun kami membutuhkan 12 formulir.
Jadi yaa kita menggandakan sendiri mbak.

Ketersediaan perlengkapan surveilans hipertensi (tensimeter)
1.

Apakah perlengkapan
surveilans hipertensi
(tensimeter) tersedia ?

Iya ada. Di sini ada 3 buah tensimeter,
sedangkan di pustu ada 1 buah…masih,
masih bagus semua kondisinya…gak ada
mbak, kita gunakan selama ini masih baik,
masih sensitif istilahnya jadi ya belum ada
pengadaan tensimeter baru

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang saya sampaikan.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Magelang Utara

drg. Ani Pratamawaty Dewi
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LAMPIRAN 16 : Transkrip Wawancara Informan 2

Transkrip Hasil Wawancara Terstruktur
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular
Kode Informan

: Informan 2

Hari, Tanggal

: Kamis, 14 Agustus 2014

Tempat

: Puskesmas Magelang Utara

II. Identitas Informan
Nama

: Ana Sri Rahayu

Jabatan

: Petugas surveilans

No. HP

: 085743581810

Tanggal Lahir

: 13 September 1985

Jenis Kelamin

: 2) Perempuan

Pendidikan Terakhir

: D3 Keperawatan

Lama Bertugas
: 4 tahun ( sejak tahun 2010)
Input Sistem Surveilans Hipertensi
No

Pertanyaan

Jawaban

II.

Ketersediaan buku pedoman

1.

Apakah buku pedoman
pedoman teknis penemuan dan
tatalaksana penyakit hipertensi
tersedia?

Ada, ada diperpustakaan di puskesmas
induk (puskesmas magelang utara) mbak
bukunya. Coba nanti minta tolong bantuan
petugas disana cari bukunya diperpustakaan.

2.

Apakah buku pedoman
surveilans penyakit tidak

Kalau buku pedoman kita jarang dijadikan
patokan untuk bekerja mbak terus terang,
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menular tersedia ?

kita biasanya otodidak atau kita
mengadakan rapat koordinasi misalkan
untuk evaluasi data surveilans…cukup
seperti itu…buku pedomannya gak ada

3.

Apakah buku pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan tersedia ?

Iya itu buku dari DKK mbak, itu buku baru
kok saya ingat…tapi ya tetap saja gak
dipakai, jarang dibuka..lha wong ditaruh
diperpus kok..hehehe

4.

Siapa saja yang memiliki atau
memegang buku tersebut ?

Bukunya ada diperpustakaan itu mbak, jadi
ya itu milik puskesmas magelang utara.

Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi
1.

Apakah petunjuk teknis
pelaksanaan surveilans
hipertensi ?

Ooh ndak ada, kita gak pakek juklak
ataupun juknis untuk PTM…yaa biasa saja,
ada pasien datang kita cek tekanan darah, ya
sepeti itu saja, tidak pernah liat buku
petunjuk.

Ketersediaan formulir laporan data pasien hipertensi
1.

Apakah formulir laporan
penyakit tidak menular
tersedia?

kalau formulir itu formatnya dari dinas,
judulnya laporan penyakit tidak
menular…isi formulir ada jenis kelamin,
kelompok umur dan bulan…Diisi saja
berdasarkan penyakitnya. Nanti kita yang
mengisi kemudian dilaporkan kesana lagi
tiap bulannya. Nanti dari dinas hanya
mengirim beberapa lembar saja kemudian
kita mengkopi sendiri untuk laporan bulanan
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Ketersediaan Posbindu
1.

Apakah puskesmas
mengadakan posbindu ?

Ada, disini ada 2 kelurahan yang sudah
mengadakan posbindu mbak dan
Alhamdulillah aktif semuanya..Diadakan 1
bukan sekali..Biasanya sih tiap hari selasa
pada minggu ke dua, jadi kita enak lah
tinggal memantau saja.

2.

Apakah posbindu yang ada
masih aktif ?
Ketersediaan Prolanis

Masih aktif semua mbaak.

1.

Apakah puskesmas
Prolanis kita ada mbak.
mengadakan program prolanis?

2.

Sejak kapan puskesmas
mengadakan program tersebut?

3.

Ditujukan bagi siapa program
tersebut ?

4.

Syarat apa saja yang harus
dipenuhi pasien agar dapat
mengikuti program tersebut ?

Untuk prolanis kita sudah jalan 3 tahun ini.
Sejak tahun 2011. Kita rutin adakan setiap
hari Rabu terkahir tiap bulannya.
Ini kan program yang memang kita
khususkan untuk pemegang askes yang
memiliki penyakit kronis termasuk
hipertensi itu dan DM. Pasienya juga
banyak sekali
Mendaftar saja ke petugas yang ada di
pskesmas.

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
Mengetahui,
Petugas Puskesmas Magelang Utara

Ana Sri rahayu
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LAMPIRAN 17 : Transkrip Wawancara Informan 3
Transkrip Hasil Wawancara Terstruktur
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular
Kode Informan

: Informan 3

Hari, Tanggal

: Selasa, 19 Agustus 2014

Tempat

: Puskesmas Kerkopan

III. Identitas Informan
Nama

: Intan Suryahati

Jabatan

: Kepala Puskesmas

No. HP

: 081286001352

Tanggal Lahir

: 06 Juni 1977

Jenis Kelamin

: 2) Perempuan

Pendidikan Terakhir

: S1 Dokter Umum

Lama Bertugas

: 2 tahun ( sejak bulan januari 2012)

Input Sistem Surveilans Hipertensi
No
II.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Ketersediaan tenaga epidemiolog terampil
Apakah tenaga epidemiolog
Petugas epidemiolognya ada, tapi kalau
tersedia ?
yang lulusan SKM di sini khususnya epid
itu belum ada mbak. Di sini cuma ada 1
petugas yang lulusan kesehatan masyarakat
tetapi bagian gizi dan itu bukan petugas
epidemiolog.
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2.

Apa latar belakang pendidikan
dari petugas tersebut?

Disini belum ada ya mbak yang lulusan
epidnya, adanya D3 Keperawatan sama
yang D1 Jiwa itu juga ada.
Ketersediaan tenaga pelaksana surveilans hipertensi terlatih

1.

Apakah petugas surveilans
hipertensi tersedia ?

2.

Apakah petugas surveilans
hipertensi yang ada pernah
mendapat pelatihan surveilans
PTM ?

Petugas surveilans PTM ada tapi tidak terus
menerus berada di puskesmas ini, kadang
kita kirim ke pustu pustu juga.
Tahun 2013 kemarin dari DKK menyuruh
kami mengirimkan petugas untuk mengikuti
refreshing PTM, itu bukan pelatihan. Kami
hanya mengirim satu petugas yaitu bu Dwi
M lulusan D1 Jiwa soalnya saat itu
puskesmas kami sedang banyak kegiatan.
Bu Dwi juga salah satu petugas surveilans
PTM.

Ketersediaan posbindu
1.

Apakah puskesmas
mengadakan Pobindu ?
Berapa jumlahnya dan dimana
saja ?

Iya

2.

Apakah posbindu yang ada
masih aktif ?
Ketersediaan prolanis

Aktif terus diadakan 1 bulan sekali.

1.

Apakah puskesmas
Ada
mengadakan program prolanis?
Sejak kapan puskesmas
Baru tahun kemarin mbak kami
mengadakan program tersebut? melaksanakan program ini, berarti sejak
tahun 2013.

2.

Kalau posbindu hanya ada 1 mbak padahal
di sini ada 2 kelurahan yaitu kelurahan
kemirirejo dan cacaban tapi yang ada
posbindunya baru kemiri rejo. Kami dari
pihak puskesmas masih terus berusaha agar
posbindu ini bisa diadakan di kelurahan
cacaban.
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3.

Ditujukan bagi siapa program
tersebut ?

Bagi peserta askes yang memiliki penyakit
kronis, nah hipertensi termasuk didalamnya.

4.

Syarat apa saja yang harus
dipenuhi agar pasien dapat
mengikuti program prolanis ?

Cukup dengan mendaftar saja mbak. Simple
kalau program prolanis itu.

Ketersediaan buku pedoman
1.

Apakah buku pedoman
pedoman teknis penemuan dan
tatalaksana penyakit hipertensi
tersedia?

Ada untuk buku pedomannya, tapi yang
saya tahu buku itu sudah lama, atau coba
nanti dilihat sendiri mbak di bagian P2nya
nanti saya panggilkan petugasnya saja.

2.

Apakah buku surveilans
penyakit tidak menular
tersedia?

Tidak ada, dari DKK tidak mengirimkan ke
kami.

3.

Apakah buku pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan tersedia ?

4.

Siapa saja yang memiliki atau
memegang buku pedoman
tersebut ?

Ada…dari DKK mbak…dikiriim iya..duh
bulan apa saya lupa…dikirim hanya 1 saja
saya kasih ke petugas surveilansnya
langsung karena memang beliau yang
bersangkutan ya jadi mungkin bisa dijadikan
contoh
Untuk pedoman teknis penemuan dan
tatalaksana penyakit hipertensi dan
pedoman surveilans penyakit tidak menular
dibawa pemegang program PTMnya tapi
kalau yang pedoman penyelenggaraan
system surveilans ada di pemegang program
P2P.
Masing-masing pedoman kita memiliki 1.
Tidak hanya hipertensi, untuk pedoman
penyakit lain seperti campak, DBD, TBC
kita juga hanya memiliki 1.

Berapa jumalanya ?
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5.

Apakah petunjuk teknis
pelaksanaan surveilans
hipertensi tersedia ?

Ada, tapi dibawa pemegang program mbak.

Alokasi pendanaan
1.

Apakah tersedia dana khusus
Dana untuk khusus surveilans itu belum ada.
untuk pelaksanaan programKalau kita gak minta ya dari atas juga gak
program surveilans hipertensi ? turun. Kalau kita minta pun juga tidak
keluar sesuai jumlah yang kita minta, jadi
kalau untuk dana biasanya kita gunakan
untuk yang lebih darurat dulu.
Ketersediaan ATK

1.

Apakah ATK (komputer,
printer, tinta printer, pen,
kertas HVS F4 dan A4) yang
dibutuhkan tersedia ?

Kalau ATK kita gak ada maslah mbak, ada
semua…memang sudah disediakan oleh
puskesmas, jadi kalau habis tinggal lapor ke
bagian umum..kalau komputer ya ada malah
ada 4, printernya ada 2 juga.
Ketersediaan formulir laporan data pasien hipertensi

1.

Apakah formulir laporan
penyakit tidak menular
tersedia?

Untuk formulir kami dapat dari DKK, tapi
biasanya untuk laporan bulanan, kami copy
sendiri karena pasti kalau dari DKK itu
kurang.
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Ketersediaan perlengkapan surveilans hipertensi (tensimeter)
1.

Apakah perlengkapan
surveilans hipertensi
(tensimeter) tersedia ?

Dipuskesmas ada 4 mbak, ada diruang
pemeriksaan semua, masing-masing
ruangan disediakan…masih bagus mbak
masih bisa digunakan, kalau rusak baru kita
lapor terus baru diganti.

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang saya sampaikan.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kerkopan

dr. Intan Suryahati
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LAMPIRAN 18 : Transkrip Wawancara Informan 4
Transkrip Hasil Wawancara Terstruktur
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular
Kode Informan

: Informan 4

Hari, Tanggal

: Rabu, 20 Agustus 2014

Tempat

: Puskesmas Kerkopan

IV. Identitas Informan
Nama

: Gunawan

Jabatan

: Petugas surveilans

No. HP

: 082220070232

Tanggal Lahir

: 07 Maret 1979

Jenis Kelamin

: 1) Laki-laki

Pendidikan Terakhir

: D3 Keperawatan

Lama Bertugas
: 4 tahun ( sejak tahun 2010)
Input Sistem Surveilans Hipertensi
No

Pertanyaan

II.

Ketersediaan buku pedoman

1.

Apakah buku pedoman
pedoman teknis penemuan dan
tatalaksana penyakit hipertensi
tersedia?

Jawaban

Kalau tidak salah ada itu bukunya. Ya
memang sudah beberapa tahun yang lalu
memang sudah agak lama, isinya masih
sesuai dengan kondisi yang sekarang mbak
tapi saya juga lupa naruhnya
dimana..hehehe.
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2.

Apakah buku surveilans
penyakit tidak menular
tersedia?

Yaa itu, gak ada mbak buku pedomanpedoman PTM apalagi yang hipertensi

3.

Apakah buku pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan tersedia ?

kami dapat dari DKK mbak…ya sudah
dibaca tapi isinya itu itu thok kok
hehe…saya yang menyimpan buku ini

4.

Siapa saja yang memiliki atau
memegang buku tersebut ?

Bukunya ada ruangan saya yang PTM. Buku
pedoman itu sudah lama tidak diperbarui,
sudah lama puskesmas tidak mendapat
kiriman tentang pedoman surveilans PTM.
Ya sebenernya sih ga cuma PTM saja,
pedoman penyakit lain juga belum ada
kiriman lagi dari atas,

Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans hipertensi
1.

Apakah petunjuk teknis
pelaksanaan surveilans
hipertensi ?

Gak ada mbak. , tapi pemeriksaan untuk
penyakit hipertensi sudah
biasa kami
lakukan juga, paling kan seperti pengukuran
tekanan darah..kalau PTM gak ada,
mungkin yang dimaksud bu kepala itu yang
TB mungkin, memang kalau TB ada
bukunya

Ketersediaan formulir laporan data pasien hipertensi
1.

Apakah formulir laporan
penyakit tidak menular
tersedia?

Formulir kita dapat dari dinas kesehatan,
kalau itu sudah pasti kita dapat kiriman tapi
untuk jumlahnya gak selalu sama, seringnya
kami copy sendiri mbak karena kurang, tapi
kamu juga punya soft filenya.

Ketersediaan Posbindu
1.

Apakah puskesmas

Ya ada, kalo posbindu kami baru ada di
kelurahan kemirirejo yang di Cacaban
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2.

mengadakan posbindu ?

belum ada.

Apakah posbindu yang ada
masih aktif ?

Masiih, masih. Posbindu itu diadakan satu
bulan sekali.

Ketersediaan Prolanis
1.

Apakah puskesmas
Iya ada.
mengadakan program prolanis?

2.

Sejak kapan puskesmas
mengadakan program tersebut?

Kalau gak salah itu baru tahun kemarin
mbak, tapi saya lupa tepatnya bulan apa
yang jelas ya tahun 2013.

3.

Ditujukan bagi siapa program
tersebut ?

Program ini pasiennya semua peserta askes
yang penyakitnya DM atau hipertensi saja.
Kan memang seperti itu aturannya.

4.

Syarat apa saja yang harus
dipenuhi pasien agar dapat
mengikuti program tersebut ?

Cukup dengan mendaftar dan membawa
kartu askesnya kita sudah bisa layani.

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
Mengetahui,
Petugas Puskesmas Kerkopan

Gunawan
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LAMPIRAN 19 : Transkrip Wawancara Informan 5
Transkrip Hasil Wawancara Terstruktur
Evaluasi Input Sistem Survailans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak
Menular
Kode Informan

: Informan 5

Hari, Tanggal

: Selasa, 19 Agustus 2014

Tempat

: Bagian P2PL Dinkes Kota Magelang

V. Identitas Informan
Nama

: Yis Romadhon

Jabatan

: Kepala Bagian P2PL Dinkes Kota Magelang

No. HP

: 081578782070

Tanggal Lahir

: 17 Juni 1966

Jenis Kelamin

: 1) Laki-Laki

Pendidikan Terakhir

: S2 Kesehatan Masyarakat

Lama Bertugas

: 2 tahun

Input Sistem Surveilans Hipertensi
No

Pertanyaan

Jawaban

II.

Methode

1.

Apakah Dinkes Kota Magelang Tidak ada, karena memang kota tidak
memiliki payung hukum
mengeluarkan payung hukum untuk PTM,
surveilans hipertensi ?
selama ini kami masih mengacu pada
payung hukum yang dikeluarkan oleh
provinsi berupa perda tentang pencegahan
penyakit menular dan tidak menular.
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Material
2.

Apakah perlengkapan seminar
tersedia ?

Ada. Kami memiliki 2 buah laptop dan 1
buah LCD yang dipakai saat pemaparan
hasil surveilans ke pihak
puskesmas…disimpan kami sendiri
maksudnya bagian P2PL, dulu suruh
dikemablikan ke bagian umum jadi sehabis
pakai balikin tapi lama-lama repot mbak
jadi kita minta izin ke bagian umum untuk
kita simpan sendiri…Kalau untuk
melakukan tugas-tugas atau pekerjaan biasa,
di bagian P2PL ada 2 komputer yang masih
bisa digunakan…masih dalam kondisi
bagus, ini Bu Naning (pemegang program
PLTTU) masih merekap data pakai
komputer itu.

3.

Apakah alat komunikasi yang
dibutuhkan tersedia ?

Ada semua. Telepon disetiap bagian sudah
disediakan dari dinas ya masing-masing satu
dan layanan internet juga ada. Tapi ya gitu
kadang kok gak nyambung itu lho
internetnya, kurang tahu sedang ada
perbaikan atau apa itu..Faksimili sebenarnya
ada tapi hanya ada satu dan itu ditaruh di
ruang kepala dinas. Jadi kalau kita mau
pakai yaa harus ke ruang kepala, tapi saya
jarang memakai faksimili jadi kurang tahu
kondisinya masih bagus atau gak

Market
1.

Apakah ada instansi lain yang
membutuhkan/meminta data
hasil pelaksanaan program
surveilans hipertensi ?

Iya ada
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Instansi mana saja yang
membutuhkan data tersebut ?

Pertama dari puskesmas yaa mengirimkan
data penemuan mereka ke kami. Terus data
itu kami olah bersama-sama untuk
dievaluasi. Banyak pihak yang
membutuhkan hasil evaluasi surveilans itu.
Tentunya yang pertama kali ya pihak
internal ya dilintas program seperti bagian
promkes, datanya untuk penyuluhanpenyuluhan ke masyarakat. kalau yang
eksternalnya kami kirim kembali data-data
itu ke puskesmas, nanti puskesmas yang
mengirim lagi ke kader posbindu, kemudian
rumah sakit juga membutuhkan. Informasi
itu kami kirimkan satu bulan sekali. Kadang
mahasiswa kaya mbak ini juga
membutuhkan datanya to..hehehe. bukan
Cuma mbak saja yang datang kesini, dari
universitas lain juga banyak tapi selama
saya disini kok yang ingin mengevaluasi
PTM jarang ya selain mbak.

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang saya sampaikan.

Mengetahui,
Kepala Bagian P2PL Dinkes Kota Magelaang

Yis Romadhon
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LAMPIRAN 20 : Hasil Observasi Puskesmas Kerkopan
LEMBAR OBSERVASI
EVALUASI INPUT SISTEM SURVAILANS HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PEDOMAN
SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR

No

Fokus Penelitian

(1)
1.

(2)
Ketersediaan buku
pedoman teknis penemuan
dan tatalaksana penyakit
hipertensi
Ketersediaan petunjuk
teknis pelaksanaan
surveilans hipertensi
Ketersediaan pedoman
surveilans penyakit tidak
menular
Ketersediaan pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan payung
hukum surveilans
hipertensi
ATK
- Computer
- Printer
- tinta printer
- pen
- kertas HVS F4 dan A4
Ketersediaan formulir

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keberadaan
Ada
Tidak ada
(3)
(4)
√

√

√

Keterangan
(5)
-

Tidak dikirim dari
Dinkes Kota
Magelang
-

√

1 buah, dalam
kondisi baik.

√
√
√
√
√
√

4 buah
2 buah
1 buah
1 pak
1 rim ukuran F4
Jumlah yang dikirim
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pengumpulan data pasien
hipertensi
Ketersediaan
√
perlengkapan surveilans
hipertensi (tensimeter)
9.
ketersediaan perlengkapan seminar
- LCD
- Laptop
10. Alat Komunikasi
- Telepon
- Faksimili
- Layanan Internet
8.

dari Dinkes masih
kurang.
4 buah, kondisi
masih baik
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LAMPIRAN 21 : Hasil Observasi Puskesmas Magelang Utara

LEMBAR OBSERVASI
EVALUASI INPUT SISTEM SURVAILANS HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PEDOMAN
SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR

No

Fokus Penelitian

(1)
1.

(2)
Ketersediaan buku
pedoman teknis penemuan
dan tatalaksana penyakit
hipertensi

2.

Ketersediaan petunjuk
teknis pelaksanaan
surveilans hipertensi
Ketersediaan pedoman
surveilans penyakit tidak
menular

3.

4.

5.

6.

Ketersediaan pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan payung
hukum surveilans
hipertensi
ATK
- Komputer
- Printer

Keberadaan
Ada
Tidak ada
(3)
(4)
√

√

√

√

√
√

Keterangan
(5)
Saat wawancara
informan
menyatakan
memiliki pedoman
tsb, namun saat
observasi tidak
ditemukan.
Tidak dikirim dari
Dinkes Kota
Magelang
Tidak ditemukan
saat observasi di
perpustakaan
puskesmas induk
1 buah, dalam
kondisi baik.

2 buah
1 buah
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7.

- tinta printer
- pen
- kertas HVS F4 dan A4
Ketersediaan formulir
pengumpulan data pasien
hipertensi

√
√
√
√

Ketersediaan
√
perlengkapan surveilans
hipertensi (tensimeter)
9.
ketersediaan perlengkapan seminar
- LCD
- Laptop
10. Alat Komunikasi
- Telepon
- Faksimili
- Layanan Internet
8.

1 buah
1 pak
1 rim ukuran F4
Jumlah yang dikirim
dari Dinkes masih
kurang.
3 buah, kondisi
masih baik
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LAMPIRAN 22 : Hasil Observasi Dinkes Kota Magelang
LEMBAR OBSERVASI
EVALUASI INPUT SISTEM SURVAILANS HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PEDOMAN
SISTEM SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR

No

Fokus Penelitian

(1)
1.

(2)
Ketersediaan buku
pedoman teknis penemuan
dan tatalaksana penyakit
hipertensi
Ketersediaan petunjuk
teknis pelaksanaan
surveilans hipertensi
Ketersediaan pedoman
surveilans penyakit tidak
menular
Ketersediaan pedoman
penyelenggaraan sistem
surveilans epidemiologi
kesehatan
Ketersediaan payung
hukum surveilans
hipertensi
ATK
- Komputer
- Printer
- tinta printer
- pen
- kertas HVS F4 dan A4
Ketersediaan formulir
pengumpulan data pasien

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keberadaan
Ada
Tidak ada
(3)
(4)

√

Keterangan
(5)

Tidak dikeluarkan
dari pemerintah.
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hipertensi
8.

Ketersediaan
perlengkapan surveilans
hipertensi (tensimeter)
9.
ketersediaan perlengkapan seminar
- LCD
√
- Laptop
√
10. Alat Komunikasi
- Telepon
√
- Faksimili
√

- Layanan Internet

√

1 buah, kondisi baik
2 buah, kondisi baik
1 buah
1 buah, terdapat di
ruang Kepala Dinkes
Kota Magelang
Koneksi kurang baik
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LAMPIRAN 23
Hasil Dokumentasi Puskesmas Kerkopan
LEMBAR DOKUMENTASI
SUB INPUT

DOKUMEN

SUMBER

NO DOKUMEN

MAN
Ketersediaan

Data

Bagian

epidemiolog terampil

Kepegawaian dan

kepegawaian

(Tidak memiliki

Surat Keputusan

puskesmas

petugas

menjadi petugas

sasaran

epidemiolog

epidemiolog

-

sesuai criteria
pedoman)

Ketersediaan Posbindu

Surat tugas dan

Bagian TU

440/002/523 th

atau Surat

puskesmas

20014

Keputusan

sasaran

Pelaksanaan
Posbindu
ketersediaan tenaga

Sertifikat telah

Bagian

pelaksana surveilans

mengikuti

kepegawaian

(Dinkes Kota

hipertensi terlatih

pelatihan

puskesmas

tidak membuatkan

surveilans PTM.

sasaran

setifikat bagi

-

peserta refreshing
PTM)
Ketersediaan Prolanis

Surat Keputusan

Bagian TU

-

Pelaksanaan

puskesmas

(Belum dibuat)

Prolanis

sasaran
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MONEY
Alokasi Pendanaan

Dokumen

Bagian keuangan

keuangan

(bendahara)

(Tidak ada alokasi

surveillans

puskesmas

dana)

hipertensi

sasaran

-

Kasubbag
Keuangan
Dinkes Kota
Magelang

Sumber dana (meliputi

Dokumen

Bagian keuangan

APBN, APBD dan

keuangan

(bendahara)

swadaya masyarakat)

surveilans

puskesmas

hipertensi

sasaran

Kasubbag
Keuangan
Dinkes Kota
Magelang

-
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LAMPIRAN 24
Hasil Dokumentasi Puskesmas Magelang Utara
LEMBAR DOKUMENTASI
SUB INPUT

DOKUMEN

SUMBER

NO DOKUMEN

MAN
Ketersediaan epidemiolog

Data Kepegawaian

Bagian

terampil

dan Surat

kepegawaian

(Tidak memiliki

Keputusan menjadi

puskesmas sasaran

petugas epidemiolog

Ketersediaan Posbindu

-

petugas

sesuai criteria

epidemiolog

pedoman)

Surat tugas dan

Bagian TU

atau Surat

puskesmas sasaran

(Kelurahan belum

Keputusan

membuatkan SK,

Pelaksanaan

padahal posbindu di

Posbindu

Keramat Utara adalah
Posbindu yang
pertama kali berdiri)

ketersediaan tenaga

Sertifikat telah

Bagian

pelaksana surveilans

mengikuti pelatihan kepegawaian

(Dinkes Kota tidak

hipertensi terlatih

surveilans PTM.

membuatkan setifikat

puskesmas sasaran

-

bagi peserta refreshing
PTM)
Ketersediaan Prolanis

Surat Keputusan
Pelaksanaan
Prolanis

Bagian TU
puskesmas sasaran

302/KTR/VI-04/0514

MONEY
Alokasi Pendanaan

Dokumen keuangan Bagian keuangan

-
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surveillans

(bendahara)

(Tidak ada alokasi

hipertensi

puskesmas sasaran

dana)

Kasubbag
Keuangan Dinkes
Kota Magelang

Sumber dana (meliputi

Dokumen keuangan Bagian keuangan

APBN, APBD dan swadaya

surveilans

(bendahara)

masyarakat)

hipertensi

puskesmas sasaran

Kasubbag
Keuangan Dinkes
Kota Magelang

-
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LAMPIRAN 25

STRUKTUR ORGANISASI DINKES KOTA MAGELANG

217

LAMPIRAN 26
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KERKOPAN
KEPALA PUSKESMAS
dr. Intan Suryahati

KEPALA PUSKESMAS

UMUM KEPEGAWAIAN
Yuliana Firmanti

KEUANGAN
BENDAHARA KLUD
Masturin
PEMBANTU BENDAHARA
PENERIMAAN
Waryani
PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN
Dwi Martuti

UNIT PELAKSANA TEKNIK FUNGSIONAL

UPAYA KESMAS
Intan Suryahati

UPAYA PROMOSI
KESEHATAN
Masturin

UPAYA KESLING
Herni Sumaryati
UPAYA KIA & KB
Sunaryati
UPAYA PERBAIKAN
GIZI MASY.
Anjar Triastuti
UPAYA P2P
Mardiyah

PEMBANTU BOK
Sri Martatik
UPAYA KES PERORANGAN

Sakhinah syarifah
DATA DAN INFORMASI
Masturin
PERENCANAAN
dr. Intan Suryahati

BP UMUM : Syakinah S
BP GIGI : Bambang Eko
Perawatan : Tri Isnaini
Lab : Mariani
Ruang Obat : Koriah

JARINGAN PELAYANAN
UNIT PUSTU KUAI
LANGGENG :
Syakinah S
UNIT BIDAN DESA
KEL CACABAN
Sunaryati
KEL KEMIRIREJO
Hartati Harsoyo
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LAMPIRAN 27
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS MAGELANG UTARA
KEPALA PUSKESMAS
Drg. Ani Pratamawati

KASUBAG TU
Gunawan

JARINGAN PELAYANAN
UNIT PUSTU
1. PUSTU WATES : dr. Diana M.
2. PUSTU POTROBANGSAN : dr.
Diana M.
3. PUSTU NGEMBEK : dr. Susini
4. PUSTU KRAMATUTARA : dr.
Susini
5. PUSTU DUMPOH : dr. Diana M.
UNIT BIDAN DESA
1. KEL KEDUNGSARI : Sri
Surati
2. KEL POTROBANGSAN :
Solekhah
3. KEL KRAMAT UTARA :
Alliyah Isnaeni
4. KEL KRAMATSELATAN :
Anis Prasetya
5. KEL WATES : Tutriasari

UNIT PELAKSANA TEKNIK
FUNGSIONAL
UPAYA KESMAS
1. UPAYA PROMOSI
KESEHATAN : Surani
Puji
2. UPAYA KESLING :
Lestari
3. UPAYA KIA DAN KB :
Diana M.
4. UPAYA PERBAIKAN
GIZI : Denny Wismati
5. UPAYA P2P : Nur
Widiyati
UPAYA KES PERORANGAN:
Istiqomah

UNIT TU
1. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN :
Gunawan
2. KEUANGAN : Maria
Frice
3. DATA DAN
INFORMASI : Darmadi
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LAMPIRAN 28
DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Dengan Kepala Puskesmas Magelang Utara

Gambar 2. Wawancara Dengan Petugas Surveilans Puskesmas Magelang Utara
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Gambar 3. Wawancara Dengan Kepala Puskesmas Kerkopan

Gambar 4. Wawancara Dengan Petugas Surveilans Puskesmas Kerkopan
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Gambar 5. Wawancara Dengan Kepala Bagian P2PL Dinkes Magelang

Gambar 6. Kegiatan Observasi Buku Pedoma

