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SAMBUTAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, pada 

akhirnya buku “Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009” dapat 

diterbitkan setelah beberapa lama berproses dalam penyusunannya. Disadari 

sepenuhnya bahwa penyusunan buku Profil kesehatan ini membutuhkan waktu 

yang tidak sebentar karena proses pengumpulannya belum sepenuhnya 

memanfaatkan sarana elektronik/ tehnologi informasi.  

Atas terbitnya Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, kami 

memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dan Tim Penyusun Profil yang telah berupaya memberikan 

kontribusinya serta kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data 

dan informasi guna penyusunan buku Profil ini.   

Di tahun mendatang kiranya dapat diterbitkan lebih awal dengan memuat 

data dan informasi dengan kualitas yang lebih baik dalam hal konsistensi 

datanya maupun analisisnya, sehingga buku Profil Kesehatan ini dapat dijadikan 

referensi penting dan utama dalam proses manajemen pembangunan kesehatan 

khususnya di Jawa Timur.  

Semoga Profil Kesehatan Jawa Timur Tahun 2009 ini bermanfaat terutama 

bagi yang membutuhkannya. Kritik dan saran dari para pembaca guna 

penyempurnaan Profil Kesehatan dimasa datang tetap kami harapkan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  LATAR BELAKANG  

 

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu 

indikator bagi kesejahteraan masyarakat.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, Departemen Kesehatan telah 

menetapkan  visi “ Masyarakat Mandiri untuk Hidup Sehat” yang 

dituangkan  dalam beberapa strategi, salah satu diantaranya adalah 

pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan untuk 

menunjang pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan 

upaya kesehatan.  

Salah satu produk dari sistem informasi kesehatan yang dapat 

digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja 

kegiatan yang telah dilakukan dalam setahun adalah “Profil Kesehatan.”  

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 memuat berbagai 

data dan informasi tentang gambaran derajat kesehatan, upaya 

kesehatan, sumber daya kesehatan dan pencapaian indikator 

pembangunan kesehatan di wilayah Jawa timur pada tahun 2009 dan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta mengevaluasi 

pencapaian pembangunan kesehatan di Jawa Timur dengan Indonesia 

Sehat 2010.  

Didalam penyusunannya, Profil kesehatan melibatkan seluruh jajaran 

kesehatan baik pemerintah maupun swasta dengan maksud agar dapat 

diperoleh gambaran yang seluas - luasnya mengenai kondisi ataupun 

pencapaian pembangunan kesehatan disuatu wilayah 

Akhirnya dengan pembangunan yang lebih intensif, 

berkesinambungan dan merata dengan ditunjang oleh informasi yang 
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tepat dan akurat diharapkan dapat memberikan dukungan informasi 

dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi 

pelayanan kesehatan.  

I.2  SISTEMATIKA PENYAJIAN  

 

Bab - I  :  Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur  dan sistematika penyajian  

Bab - II :  Gambaran Umum    

Bab ini menjelaskan tentang Keadaan umum Provinsi Jawa 

Timur meliputi keadaan geografis, data kependudukan dan 

gambaran umum Provinsi Jawa Timur  

 

Bab - III :  Situasi Derajat Kesehatan  

Bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai angka 

kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat 

 

Bab - IV :  Situasi Upaya Kesehatan 

Bab ini menggambarkan tentang upaya kesehatan 

masyarakat, Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan, Perilaku 

Masyarakat dan Keadaan Lingkungan  

 

Bab - V :  Situasi Sumber Daya Kesehatan  

Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga 

kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya 

kesehatan lainnya. 

 

Bab - VI :  Kesimpulan dan saran  

                 

Lampiran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Kondisi  Geografi 

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau 

Jawa selain provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Provinsi Jawa Timur pada 111.0 hingga 

114.4 bujur timur dan 7.12 hingga 8.48 lintang selatan dengan batas 

wilayah: 

 Sebelah utara   :  Laut Jawa  

 Sebelah timur  :  Pulau Bali 

 Sebelah selatan  :  Samudera Hindia 

 Sebelah barat  :  Provinsi Jawa Tengah 

 

Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Timur 

 

 

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 47,157 km yang secara umum 

terbagi  menjadi 2 bagian yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. 

Luas wilayah Jawa Timur daratah hampir 90 persen dari seluruh wilayah 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas wilayah Pulau Madura hanya sekitar 

10 persen. Ada 3 daerah terluas di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten 

Malang, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember 
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2.2 Topografi 

Letak ketinggian wilayah di Jawa Timur dari permukaan laut terbagi 

menjadi  3  (tiga ) bagian yaitu :   

 Daratan tinggi ( > 100 meter ) meliputi  5 kabupaten dan 3 kota yaitu : 

Kabupaten Trenggalek , Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, 

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Blitar, Kota Malang, 

Kota Batu.  

 Dataran sedang ( 45-100 meter) meliputi 9 kabupaten dan 2 kota yaitu 

:   

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngajuk, Kabupaten Ngawi, kota Kediri 

dan Kota Madiun.  

 Dataran rendah ( < 45 meter ) meliputi 16 Kabupaten dan 4 kota.  

 

Gambar 2. Peta topografi di ProVinsi Jawa Timur 

 

Di Jawa Timur terdapat beberapa Gunung berapi yang masih aktif yaitu 

gunung Welirang, gunung Arjuno, gunung Bromo dan gunung Semeru 

(gunung tertinggi di pulau Jawa).  

 

2.3 Curah Hujan 

Sebagaimana provinsi lain yang terletak di sekitar garis katulistiwa 

maka provinsi Jawa Timur mempunyai 2 perubahan musim yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei 
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hingga Oktober dan musim penghujan terjadi pada bulan November hingga 

bulan April. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan 

terendah pada bulan Juli, Agustus dan September. 

 

Gambar 3. Curah hujan menurut bulan  
di ProVinsi Jawa Timur tahun 2009 
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Sumber data : BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2009 

 
 

2.4 Wilayah Administrasi  

Wilayah administrasi di Jawa Timur terbagi menjadi : 

Kabupaten   :      29 Kabupaten 

Kota   :        9 Kota 

Kecamatan  :     662  Kecamatan 

Desa/ kelurahan  :  8.507 Desa /kelurahan 

Kabupaten/Kota yang mempunyai kecamatan terbanyak adalah Kabupaten 

Malang (33 kecamatan), Kabupaten/Kota dengan kelurahan/desa terbanyak 

adalah Kabupaten Lamongan (474 kelurahan/ desa) dan yang paling sedikit 

adalah  Kota Mojokerto (18 Kelurahan/desa) 

 

2.5 Kependudukan 

Data penduduk Jawa Timur tahun 2009 berdasarkan Hasil Proyeksi 

BPS Provinsi sebesar 37.746.485 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak 

ada di Kota Surabaya (2.891.736 jiwa), Kabupaten Malang (2.462.079 jiwa) 

dan Kabupaten Jember (2.373.622 jiwa), sedangkan jumlah penduduk 

paling sedikit di Kota Madiun (119.328 jiwa ) dan Kota Blitar (129.334 

jiwa). 
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Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2009 sebesar 800 jiwa /1 km. 

Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

kepadatan penduduk di kabupaten, dan  Kota Surabaya mempunyai 

kepadatan penduduk tertinggi sebesar 8.146 jiwa/km.  

Berdasarkan komposisi penduduk, kelompok umur produktif (usia 15 - 

64 tahun) masih cukup mendominasi presentase dengan jumlah penduduk 

terbanyak pada kelompok umur 25–29 tahun (8.8%) dan prosentase 

kelompok umur bayi merupakan yang terkecil (1,6%) 

 

. Gambar 4. Piramida penduduk menurut golongan umur  
Provinsi Jawa Timur tahun 2009 
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Sumber data : BPS Prov. Jawa Timur Proyeksi Sensus 2000 

 

2.6 Pendidikan 

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan 

buta huruf terutama di daerah pedesaan dimana jumlah penduduk yang 

tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD masih cukup tinggi. Indikator 

angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media 

dan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.  

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, Angka melek huruf 

menunjukan peningkatan yang cukup menggembirakan dari 90,51% tahun 

2002 menjadi 92,85% pada tahun 2006. Sehingga dengan membaiknya 
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angka melek huruf tersebut diharapkan kemampuan masyarakat untuk 

menyerap informasi terkait dengan kesehatan masyarakat dan 

perlindungan dari berbagai penyakit akan menjadi lebih baik. 
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BAB III 

SITUASI DERAJAT KESEHATAN 

 

Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan di Provinsi Jawa Timur 

digunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan antara lain mortalitas, 

morbiditas dan status gizi.  

Mortalitas atau angka kematian dapat dilihat dari Indikator Angka Kematian 

Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) 

per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian karena penyakit. 

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dilihat dari indikator angka kesakitan 

Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk, Persentase penderita 

HIV/AIDS terhadap penduduk berisiko dan lain-lainnya. 

Status gizi dilihat dari indikator persentase bayi dengan Berat Badan 

Rendah (BBLR), persentase balita dengan gizi buruk, persentase Kecamatan 

Bebas Rawan Gizi, persentase balita yang naik berat badannya, persentase 

balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) dan lain-lainnya. 

 

3.1 MORTALITAS 

Kejadian kematian dalam masyarakat seringkali digunakan sebagai 

indikator dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan program 

pembangunan kesehatan lainnya. Data kematian di masyarakat pada 

umumnya diperoleh melalui survei karena sebagian besar kejadian 

kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian yang ada di fasilitas 

kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.  

 

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita. 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi  lahir 

sampai sebelum bayi berusia  satu tahun. Dari sisi penyebabnya,  

kematian bayi dapat dibedakan menjadi endogen dan eksogen. 

Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kematian yang 

terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan, umumnya 
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disebabkan karena faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen 

(kematian post neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia 

satu bulan sampai dengan satu tahun yang umumnya disebabkan oleh 

faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. 

Tiga penyebab utama kematian bayi menurut SKRT 1995 adalah 

komplikasi perinatal (pertumbuhan janin lambat, kekurangan gizi pada 

janin, kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah), infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini 

memberi andil 75% terhadap kematian bayi. 

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality rate adalah 

banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 

1.000 kelahiran hidup. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang 

paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun 

sosial ekonomi.  

Berdasarkan data BPS, kondisi AKB di Jawa Timur menunjukan 

penurunan yang signifikan dari 43 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 

2002 menjadi 28,2 per 1.000 KH di tahun 2009. Dibandingkan dengan 

angka nasional, Angka kematian Bayi (AKB) Jawa Timur  tahun 2009 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional 25,7 per 1.000 

KH dan masih jauh dari target MDG’s untuk penurunan AKB sebesar 19 

per 1.000 KH pada tahun 2015. 

Gambar 5. Tren  Angka kematian bayi  
di  Jawa Timur tahun 2002 – 2009 

 

Sumber Data : BPS Propinsi Jawa Timur 
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Menurut estimasi BPS, AKB Kabupaten/Kota tertinggi tahun 2009 di 

Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo (67.89 per 1,000 KH), 

Sampang (62.59 per 1000 KH) dan  Situbondo ( 62.42 per 1,000 KH). 

Sementara berdasarkan laporan rutin Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur tahun 2009, dari 594.921 kelahiran yang ada tercatat 591.229 

kasus lahir hidup dan 3.692 lahir mati (0,62%). Sedangkan jumlah 

kematian bayi tahun 2009 sebanyak 4.655 bayi dengan AKB terlaporkan 

7.87 per 1.000 KH dan jumlah kematian balita sebanyak 5.095 balita 

dengan AKABA terlaporkan 8.62 per 1.000 KH.   

Jumlah kematian bayi tahun 2009 terbanyak di Kabupaten Jember 

311 bayi, Kota Malang 256 bayi dan Kabupaten Blitar 251 bayi. 

Sementara kematian bayi terendah di  Kota Mojokerto 16 bayi, Kota 

Pasuruan 22 bayi dan Kota Batu 25 bayi. Data yang diperoleh dari 

catatan rutin ini belum bisa menggambarkan angka kematian bayi yang 

ada di Jawa Timur. 

Gambar 6.  jumlah kematian bayi  
di  Jawa Timur  tahun 2009. 

 

 

b. Angka Kematian Ibu (AKI) 

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian ibu  karena 

kehamilan, melahirkan atau selama masa nifas dengan acuan 

perhitungan adalah jumlah kematian maternal per 100.000 kelahiran 

hidup.  

Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan, ekslamsia 

atau gangguan akibat tekanan darah tinggi saat kehamilan, infeksi dan 

abortus yang tidak aman. Data dari beberapa sumber menyebutkan 
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kasus kematian ibu karena perdarahan mencapai 45% dari seluruh 

kasus kematian ibu dan merupakan penyebab terbesar kematian ibu. 

Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tak langsung 

kematian ibu adalah tiga terlambat dan empat terlalu. Tiga terlambat 

adalah  keterlambatan keluarga mengambil keputusan kontak dengan 

tenaga kesehatan, keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan 

serta keterlambatan merujuk. Sedangkan empat terlalu adalah terlalu 

muda/ tua usia ibu untuk memutuskan untuk hamil, terlalu sering 

melahirkan dan terlalu dekat jarak antara kehamilan / persalinan satu 

dengan berikutnya.  

Berdasarkan data Depkes RI diketahui Angka Kematian Ibu (AKI) 

menunjukan penurunan yang signifikan dari 270 per 100.000 KH pada 

tahun 2004 menjadi 248 per 100.000 KH di tahun 2007. Sementara 

target MDG’s untuk penurunan AKI sebesar 110 per 100.000 KH di 

tahun 2015.  

Sementara menurut laporan rutin Kabupaten/Kota tahun 2009, di 

Jawa Timur ada 535 kematian ibu maternal, terdiri dari 118 kematian 

ibu hamil, 182 kematian ibu bersalin dan 235 kematian ibu nifas dari 

591.229 kelahiran hidup dengan penyebab terbanyak adalah 

perdarahan (28,9%). 

Gambar 7.   Penyebab kematian ibu MATERNAL 
Di Propinsi jawa Timur tahun 2009 
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Sebagaimana kematian bayi, kematian ibu juga menjadi indikator 

penting untuk melihat derajat kesehatan di suatu wilayah. Kegunaan 

mengetahui kematian ibu adalah untuk pengembangan program 

peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan 

membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy 
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safer), peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga 

kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi 

kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong 

kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian 

Ibu dan meningkatkan kesehatan reproduksi. 

3.2 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) 

Keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi disuatu 

wilayah salah satunya dapat diukur melalui peningkatan Umur harapan 

hidup penduduk di wilayah tersebut. Umur harapan hidup waktu lahir 

adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh bayi yang baru 

lahir pada tahun tertentu. Umur harapan hidup digunakan untuk menilai 

derajat kesehatan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Adanya 

peningkatan pada pelayanan kesehatan dapat diindikasikan dengan 

terjadinya penurunan AKB, AKI dan peningkatan UHH.    

Data umur harapan hidup diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh 

BPS.  Data yang ada menunjukan kecenderungan peningkatan dari tahun 

ke tahun. Umur harapan Hidup di provinsi Jawa Timur  berdasarkan 

estimasi BPS  dapat diamati pada gambar dibawah ini. 

Gambar  8.   Umur harapan hidup Di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005-2009 
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Sumber Data : BPS Propinsi Jawa Timur 

Dari gambar diatas terlihat peningkatan umur harapan hidup dari 67,9 

tahun pada tahun 2005 menjadi 71,4 tahun pada tahun 2009. 

 

3.3 MORBIDITAS  

Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang 

diperoleh melalui pengamatan (surveilans) dan data yang diperoleh dari 
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fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan 

rutin dan insidentil. 

 

3.3.1 Penyakit menular langsung 

a. Tuberkulosis 

Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat 

dan merupakan penyebab kematian yang menyerang golongan usia 

produktif (15-50 tahun) dan golongan sosial ekonomi tidak mampu. 

Penyakit TB disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis 

yang lebih sering menginfeksi organ paru dibanding organ tubuh 

lainnya dan ditularkan melalui droplet (percikan dahak penderita). 

Laporan WHO tahun 2009 menempatkan Indonesia urutan ke-5 

sebagai negara penyumbang TB terbesar didunia dibawah India, 

China, Afrika selatan dan Nigeria. Sementara itu Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu penyumbang jumlah penemuan penderita TB 

paru terbanyak di Indonesia dibawah Jawa Barat. 

Angka penemuan kasus baru BTA positif (CDR) tahun 2009 

sebesar 54%, dengan jumlah kasus sebanyak 20.902 penderita. 

Kondisi tersebut masih jauh dari target CDR yang ditetapkan yaitu 

70%. 

Gambar 9 

CASE DETECTION RATE TB DI JAWA TIMUR TAHUN 2004-2009

2009

2004 2005 2006

< 30 %

2007

2008

> 70 %30 - 70  %
 

Pada tahun 2009 ada 10 kabupaten/kota yang telah mencapai 

target CDR 70%, sedangkan 28 Kabupaten/Kota lainnya masih 

belum. Kondisi tersebut memungkinkan jumlah penderita baru BTA 



 14 

positif akan ditemukan semakin meningkat, karena diharapkan 

dengan makin banyak penderita TB paru positif yang ditemukan 

maka dapat mengurangi risiko penularan. sementara bila ada 

penderita yang lepas dari deteksi/ penjaringan akan menjadi sumber 

penyebaran penyakit TB  kesekitarnya 

Berdasarkan jenis kelamin, penderita penyakit TB ternyata lebih 

banyak menyerang laki-laki (54%) dibandingkan perempuan (46%)  

Gambar 10. Komposisi Jenis Kelamin Penderita TB 
 Untuk Semua Kasus tahun 2009 

 

Bila dilihat berdasarkan usia, maka yang mendominasi penderita TB 

adalah kelompok usia produktif yaitu usia 35-54 tahun dan usia 15-

34 th 

Gambar 11. Komposisi Umur Penderita TB BTA Positif Kasus Baru  
di Jawa Timur Tahun 2009 

 

Strategi penanganan TB dilaksanakan melalui DOTS (Directly 

Observed Treatment Shortcourse) yaitu strategi pengobatan dengan 

menggunakan pemeriksaan mikroskopis sebagai sarana diagnosis, 

pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung, ada 

jaminan ketersediaan obat serta dilakukan pencatatan standart. 

Komitmen politis menjadi salah satu unsur penting dari strategi ini. 

Pada tahun 2009 angka kesembuhan TB paru di Jawa Timur sebesar 

82,88% yang berarti masih dibawah target 85%. Data kesembuhan 



 15 

adalah  data pasien tahun 2008 yang terus dipantau dan telah 

menyelesaikan pengobatan sesuai standar. 

Gambar 12. Hasil pengobatan pasien TB BTA Pos kasus baru 
di Jawa Timur tahun 2009 

 
b. Kusta 

Penyakit Kusta atau sering disebut penyakit Lepra adalah 

penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

Leprae yang menyerang syaraf tepi dan jaringan tubuh lainnya. 

Indonesia merupakan penyumbang penderita kusta terbesar ketiga 

di dunia setelah India dan Brasil, sementara Provinsi Jawa Timur 

sendiri menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam jumlah 

penderita kusta. Penyakit kusta memang masih menjadi masalah di 

jawa Timur pada 15 Kabupaten/Kota yang berada di pantai utara 

pulau Jawa dan Madura karena prevalensinya masih diatas 1/10.000 

penduduk. Prevalensi rate kusta tertinggi adalah Kabupaten 

Sampang  seperti terlihat pada gambar 14.  

                     GaMbar 13. Prevalensi Rate KUSTA per 10.000 per Kabupaten/Kota 
DI JAWA TIMUR  Tahun 2009 
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Menurut jenisnya, Penyakit kusta dibedakan menjadi kusta PB (Pausi 

Basiler) dan kusta MB (Multi Basiler). Pada tahun 2009 di Jawa 

Timur terdapat 599 penderita kusta PB dengan RFT (release from 

Treatment) 93,82%. Sedangkan penderita kusta MB (menular) 

sebanyak 4.484 penderita dengan RFT MB 90,43%. Untuk 

mengetahui keberadaan penyakit kusta dimasyarakat dapat dilihat 

melalui angka proporsi cacat tingkat II (kecacatan yang terlihat 

mata) dan angka proposi anak. Angka proporsi cacat tingkat II 

menunjukan adanya keterlambatan pada penemuan penderita 

sedangkan proporsi anak menunjukan masih adanya penularan di 

masyarakat/keluarga. Menurut data dari Bidang PPMK, Angka 

penemuan kasus baru (CDR) penderita kusta di Jawa Timur sebesar 

1,58 per 10.000 penduduk yang berarti masih dibawah target < 0,5 

dengan proporsi anak 12% dan tingkat kecacatan II sebesar 11%.  

Kedua angka tersebut masih diatas target nasional 5%, kondisi ini 

menggambarkan masih berlanjutnya penularan dan kurangnya 

kesadaran masyarakat mengenali gejala dini penyakit kusta sehingga 

penderita kusta yang ditemukan sudah dalam keadaan cacat.   

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui 

penemuan penderita, pengobatan dengan MDT (Multi Drug 

Therapy), untuk mencegah kecacatan penderita dilakukan 

pemeriksaan POD (Prevention of disability) setiap bulan selama 

masa pengobatan dan rehabilitasi medis. 

 

c. HIV/AIDS 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan 

kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh 

karena diserang virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus). 

Keberadaan penderita HIV/AIDS bagaikan fenomena gunung es 

dimana jumlah penderita yang ditemukan jauh lebih sedikit 

dibandingkan penduduk yang terinfeksi.  
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Sejak tahun 2003 Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan sebagai 

daerah epidemi HIV/AIDS yang terkonsentrasi dan menduduki 

peringkat ke-3 di Indonesia diantara 6 Provinsi di Indonesia yang 

menjadi prioritas penanggulangan HIV/AIDS yaitu bersama DKI 

Jakarta, Papua, jawa Barat, Riau dan Bali. Sampai dengan tahun 

2009 jumlah penderita di Provinsi Jawa Timur untuk AIDS sebanyak 

3.234 (15,54%) dan HIV (+) sebanyak 8.373 (40,24%) dengan 

estimasi ODHA di Jawa Timur sebanyak 20.810, sehingga ini bisa 

merupakan fenomena gunung es karena masih ada 12.437 (59,8%) 

penderita yang belum ditemukan.  

Faktor penularan utama yaitu melalui seksual (56%) dan 

NAPZA (34%) dengan angka kematian sebesar 20,7% (670 kasus). 

Dan diantara penderita tersebut terdapat penderita anak usia<15 

tahun sebesar 1,82%. Berdasarkan jenis kelaminnya, lebih banyak 

penderita adalah laki-laki sebesar 70% dan wanita 30%. 

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui 

penyuluhan ke masyarakat, penjangkauan dan pendampingan 

kelompok resiko tinggi serta intervensi perubahan perilaku, layanan 

konseling dan testing HIV, layanan Harm Reduction, pengobatan dan 

pemeriksaan berkala penyakit menular seksual (IMS), pengamanan 

darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan 

HIV/AIDS. 

Berdasarkan laporan profil kabupaten/kota, dari hasil skrening 

pada 376.603 sampel darah pendonor yang diperiksa terdapat 648 

sampel darah (0,17%) yang tercemar HIV/AIDS. Sementara dari 

pemeriksaan pada kelompok resiko tinggi, diketahui jumlah pengidap 

penyakit infeksi menular seksual di Jawa Timur tahun 2009 sebanyak 

23.362 kasus, menurun dibandingkan tahun 2008 (24.973 kasus). 

Salah satu penyebab menurunnya penyakit IMS ini diharapkan 

karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya perilaku 

seksual yang tidak aman. 
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d. Diare 

Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu penyebab angka 

kematian dan kesakitan tertinggi pada anak, terutama pada anak 

dibawah usia 5 tahun. Dari hasil survei SDKI 2002-2003, prevalensi 

diare pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun adalah laki-laki 

10,8% dan perempuan 11,2% sedangkan berdasarkan umur, 

prevalensi tertinggi terjadi pada usia 6-11 bulan (19,4%), 12-23 

bulan (14,8%) dan 24-35 bulan (12%).  

Jumlah penderita diare di Jawa Timur tahun 2009 berdasarkan 

laporan profil Kabupeten/kota sebanyak 1.030.510 penderita dan 

38,38% (395.498 penderita) diantaranya adalah balita. secara 

umum penyakit diare sangat berkaitan dengan hygiene sanitasi dan 

perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga adanya peningkatan kasus 

diare merupakan cerminan dari menurunnya kualitas kedua faktor 

tersebut . 

Upaya pencegahan dan penanggulangan kasus diare dilakukan 

melalui pemberian oralit, penggunaan infus, penyuluhan ke 

masyarakat dengan harapan terjadinya peningkatan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini 

melibatkan peran serta kader dalam tatalaksana diare karena 

dengan penanganan yang cepat dan tepat di tingkat rumah tangga, 

diharapkan dapat mencegah terjadinya dehidrasi berat yang bisa 

berakibat kematian. 

 

e. Pneumonia 

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi dan 

balita. Berdasarkan hasil susenas tahun 2001 diketahui bahwa 80-

90% dari seluruh kasus kematian ISPA (infeksi Saluran Pernafasan 

Atas) disebabkan oleh Pneumonia. Kasus ISPA yang berlanjut ke 

pneumonia ini umumnya terjadi pada balita terutama apabila 
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terdapat gizi kurang dengan keadaan lingkungan yang tidak sehat 

(asap rokok, polusi).  

Berdasarkan laporan profil Kabupaten/Kota diketahui pada 

tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 64.100 kasus pneumonia dan 

seluruh penderita telah mendapat penanganan sesuai standar yang 

berlaku. Upaya pemberantasan penyakit ini difokuskan pada upaya 

penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat pada 

penderita. Kecepatan keluarga dalam membawa penderita ke 

pelayanan kesehatan serta ketrampilan petugas dalam menegakkan 

diagnosa merupakan kunci keberhasilan penanganan penyakit 

pneumonia. 

 

3.3.2 Penyakit Menular Bersumber Binatang 

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)  

Penyakit Demam Berdarah Dengue atau Dengue Haemorrhagic 

Fever (DHF) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai 

saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, sering 

muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga menimbulkan 

kepanikan di masyarakat karena penyebarannya yang cepat dan 

berpotensi menimbulkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh 

virus Dengue yang penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes 

Aegypti dan Aedes Albopictus yang hidup digenangan air bersih di 

sekitar rumah. Umumnya kasus mulai meningkat saat musim hujan. 

Di Indonesia penyakit DBD pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 

di Surabaya dengan jumlah penderita 58 orang dan kematian 24 

orang (41,3%). Selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia dan 

menyerang semua golongan umur terutama anak-anak.  

Pada tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 19.175 kasus DBD 

dengan jumlah kematian 183 orang (IR=49,84 per 100.000 

penduduk dan CFR= 0,99%). Angka ini meningkat dari tahun 2008 

dengan 16.929 kasus dan kematian 166 orang (IR=45,28 per 

100.000 penduduk dan CFR=0,98%). Insiden rate tersebut masih 
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diatas target nasional (< 20 per 100.000 penduduk), sementara 

untuk angka kematian (CFR) sudah dapat memenuhi target CFR 

<1%.  .  

Upaya pencegahan dan penanggulangan antara lain melalui 

fogging dan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan”3M 

PLUS” (menguras - mengubur - menutup tempat penampungan air), 

pelatihan jumantik dan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan penyakit DBD masih rendah, terlihat dari cakupan 

Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 83,50% Diharapkan pada tahun 

mendatang capaian angka Bebas Jentik (ABJ) tersebut ditingkatkan 

menjadi 100%, sehingga tidak memberi kesempatan nyamuk untuk 

berkembang biak. 

 

b. Malaria 

Indonesia merupakan negara dengan angka kesakitan dan 

kematian akibat malaria cukup tinggi. Malaria masih endemis di 

beberapa wilayah Jawa Timur yaitu pantai selatan, kepulauan 

Sumenep dan sekitar gunung wilis. Dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir dari 17 kabupaten yang rawan malaria pada tahun 2005 

turun menjadi 13 Kabupaten pada akhir tahun 2009 dengan jumlah 

penderita malaria positif sebanyak 2.016 kasus dan  kematian 2 

orang. 

 

c. Filariasis (penyakit kaki gajah) 

Penyakit Filariasis (kaki gajah) adalah penyakit infeksi menahun 

(kronis) yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini ditularkan 

oleh berbagai jenis nyamuk yang menyerang saluran dan kelenjar 

getah bening yang dapat menimbulkan cacat menetap (pembesaran 

kaki, lengan dll) sehingga dapat menimbulkan stigma sosial.  Sampai 

dengan tahun 2009 jumlah penderita filariasis kronis di jawa Timur 

ada 234 kasus yang telah tersebar di 30 kabupaten / kota dengan 
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penderita terbanyak ada di kabupaten Lamongan sebanyak 47 

orang.   

WHO telah menetapkan kesepakatan global untuk 

melaksanakan eliminasi filariasis pada tahun 2020 dan Indonesia 

telah sepakat untuk melaksanakan eliminasi bertahap mulai tahun 

2002. Upaya eliminasi Filariasis secara nasional dilakukan melalui  

pemutusan mata rantai penularan dengan pengobatan massal di 

daerah endemis sekali setahun selama 5-10 tahun dan 

penatalaksanaan kasus klinis penyakit filariasis.  Namun karena 

sampai saat ini di jawa timur belum ada kabupaten/kota yang 

dinyatakan sebagai daerah endemis filariasis, maka kegiatan 

pengobatan massal belum perlu dilaksanakan.  

Gambar 14. Kasus Filariasis di jawa Timur Sampai TAHun 2009 

 

 

 

3.3.3 Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 

Beberapa penyakit dapat menular dengan cepat sehingga 

berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa, namun diantara 

penyakit-penyakit tersebut ada yang dapat dicegah dengan 

imunisasi atau biasa disingkat dengan PD3I yaitu penyakit-penyakit 

yang dapat dicegah dengan Imunisasi, yaitu antara lain : 

a. Campak 

Campak merupakan penyakit akut yang disebabkan virus 

measles yang disebarkan melalui bersin/batuk dengan gejala awal 

yaitu demam, bercak kemerahan, batuk-pilek lalu timbul ruam di 

seluruh tubuh.  Penyakit Campak sering menyebabkan kejadian luar 



 22 

biasa (KLB) dan menurut rekaman data Depkes menyebutkan 

frekuensi KLB campak menduduki urutan ke empat setelah DBD, 

diare dan chikungunya. Kematian akibat campak pada umumnya 

disebabkan karena kasus komplikasi seperti meningitis.  

Pada tahun 2009 ada 1.564 kasus campak yang dilaporkan oleh 

29 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan kasus terbanyak di 

Kabupaten Magetan (157 kasus) dan Kabupaten Jember (150 

kasus). Dari 1.564 kasus campak yang ditemukan, 222 kasus 

(14,19%) diantaranya terjadi pada penderita yang tidak memperoleh 

imunisasi campak. Jumlah penderita dengan status belum 

terimunisasi campak terbanyak ada di Kabupaten Magetan (57 

kasus) dan Kabupaten Pacitan (50 kasus). Perkembangan kasus 

campak  tahun 2007-2009 terlihat pada gambar 15    

Gambar 15.  jumlah Kasus Campak di Jawa Timur 
Tahun 2007- 2009 

 

Dari gambar diatas, terlihat jumlah kasus campak mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang telah dilakukan 

untuk menanggulangi penyakit campak adalah dengan memberikan 

imunisasi campak pada saat bayi berumur 9 bulan. Imunisasi 

campak ini merupakan bagian dari imunisasi rutin pada anak-anak. 

Cakupan imunisasi campak di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 

91,23%. 

 

b.  Difteri 

Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri 

Corynebacterium diptheriae, mudah menular dan menyerang 

terutama pada saluran pernafasan bagian atas dengan gejala 



 23 

demam tinggi, pembengkakan tonsil dan terlihat selaput putih kotor 

(pseudo membran) yang menutup jalan nafas. Penularannya melalui 

udara (batuk/bersin) selain itu juga melalui benda yang 

terkontaminasi. Penyakit ini sering kali menjadi penyebab kematian 

pada anak-anak. 

Gambar 16. KLB Diphteri Di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2000-2009 
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Kasus Diphteri di Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 

ke tahun, kondisi tersebut terlihat sejak tahun 2005 dan kenaikan 

tertinggi terjadi di tahun 2009 sebanyak 133 kasus dalam 125 KLB 

dengan jumlah kematian 8 penderita. Kasus kematian karena 

Diphteri masih cukup tinggi di Jawa Timur dan CFR tertinggi terjadi 

pada tahun 2001 (25%), tahun 2002 (36%) dan tahun 2004 (35%). 

Berdasarkan kelompok umur, sejak tahun 2005 penderita Diphteri 

lebih dominan pada kelompok usia 1- 4 tahun dan 5 - 9 tahun. 

Namun pada tahun 2009 proporsi penderita kelompok usia 1- 4 

tahun cenderung turun dan meningkat pada kelompok 10 -14 tahun. 

Gambar 17. 
DISTRIBUSI PENDERITA DIPHTERI MENURUT GOL UMUR

DI JAWA TIMUR TAHUN 2000 – 2009 (  Desember )
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Peningkatan proporsi penderita pada kelompok usia 10-14 

tahun seharusnya tidak terjadi, karena pada saat anak berusia 7 

tahun (kelas 1 SD) anak-anak tersebut sudah mendapat imunisasi 
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DT saat BIAS.  Bilamana dihubungkan antara cakupan imunisasi 

rutin (DPT) dan DT dengan kasus Diphteri yang muncul, terlihat 

adanya masalah. Karena sejak tahun 1997 s/d 2008, cakupan 

imunisasi DPT3 di Jawa Timur selalu >90% bahkan pernah >100% 

demikian juga dengan cakupan DT (BIAS) pada anak usia sekolah 

dasar(>95%), namun kenyataannya kasus Diphteri selalu naik dari 

tahun ke tahun.  

Gambar 18. 
PEMETAAN LOKASI KLB DIPHTERI  DI JATIM  TH 2000 – 2009 ( 1 Okt ) 
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Penyebaran kasus Diphteri sudah terjadi hampir di seluruh 

wilayah Jawa Timur dengan konsentrasi kasus yang banyak terjadi di 

Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten 

Sidoarjo. 

Upaya menekan kasus Diphteri, dilakukan melalui imunisasi 

dasar pada bayi yaitu dengan vaksin DPT+HB yang diberikan 

sebanyak 3 kali yakni usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Cakupan 

imunisasi DPT3+HB3 tahun 2009 di Jawa Timur sebesar 95,56% dari 

seluruh bayi yang ada. 

 

c. Pertusis / batuk Rejan 

Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Bardetella pertusis yang ditandai dengan gejala batuk beruntun dan 

disertai tarikan nafas hup yang khas serta disertai muntah. Lama 

batuk bisa sampai 1-3 bulan sehingga sering disebut batuk 100 hari. 
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Penyakit ini biasanya terjadi pada anak berusia dibawah 1 tahun dan 

penularannya melalui droplet atau batuk penderita . Pada tahun 

2009, di Jawa Timur ada 5 Kabupaten yang melaporkan kasus 

pertusis dengan jumlah 40 kasus dan terbanyak ada di Kabupaten 

Sumenep (22 kasus). Dari kasus yang ditemukan terdapat 14 kasus 

diantaranya terjadi pada penderita yang tidak memperoleh imunisasi 

dan kasus terbanyak ada di kabupaten Bangkalan (11 kasus). Upaya 

menekan kasus Pertusis, dilakukan melalui imunisasi dasar pada bayi 

yaitu dengan vaksin DPT+HB yang diberikan sebanyak 3 kali yakni 

usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Cakupan imunisasi DPT3+HB3 

tahun 2009 di Jawa Timur sebesar 95,56%. 

  

d. Tetanus Neonatorum dan Tetanus 

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium 

tetani, terdiri dari tetanus dengan riwayat luka dan tetanus 

Neonatorum (TN) yaitu tetanus pada bayi. Penanganan Tetanus 

neonatorum tidak mudah, sehingga yang terpenting adalah upaya 

pencegahan melalui pertolongan persalinan yang higienis dan 

ditunjang dengan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil. 

Berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2009 terdapat 37 

kasus tetanus dan 62 kasus tetanus neonatorum dengan kematian 

28 kasus tetanus neonatorum. Apabila dilihat penyebaran kasus 

tetanus neonatorum di Jawa Timur, telihat bahwa kasus TN terjadi di 

semua wilayah Madura dan separuh dari Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur pernah melaporkan TN selama tahun 2007-2009. Ada lima (5) 

wilayah yang selalu ada TN dari tahun 2007 s/d 2009 adalah 

Bangkalan, Sampang, Pasuruan, Probolinggo dan Jember. 
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Gambar  19  . Penyebaran TN di Jawa Timur Tahun 2007 s/d 2009 

 

 

 

e. AFP (Acute Flacid Paralysis) 

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio telah 

dilakukan melalui gerakan imunisasi polio. Upaya ini juga 

ditindaklanjuti dengan kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif 

terhadap kasus-kasus acute flaccid paralysis (AFP) kelompok umur < 

15 tahun, untuk mencari kemungkinan adanya virus polio liar yang 

berkembang di masyarakat dengan pemeriksaan spesimen tinja dari 

kasus AFP yang dijumpai. Berdasarkan kegiatan surveilans AFP pada 

anak < 15 tahun, diketahui bahwa di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2009 terdapat 226 kasus dan 36 kasus diantaranya tidak 

memperoleh imunisasi. Sedangkan jumlah kematian pada tahun 

2009 sebanyak 20 kasus.  

Upaya pencegahan dilakukan melalui imunisasi polio pada bayi 

dan hasil cakupan imunisasi polio tahun 2009 sebesar 93,72%.  

 

3.4  Status Gizi Masyarakat 

Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam 

mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. Jika 

ditelusuri, masalah gizi terjadi disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak 

dalam kandungan (janin), bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut, seperti pada 

gambar di bawah ini 
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Periode dua tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa 

kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat. Oleh karena itu, gangguan gizi yang terjadi pada masa ini 

dapat bersifat permanen, artinya tidak dapat dipulihkan walaupun 

kebutuhan gizi pada masa selanjutnya terpenuhi.  

 

3.4.1 Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Berat Badan lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan 

salah satu faktor utama yang amat berpengaruh terhadap kematian 

bayi. Kasus BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena 

premature (usia kandungan < 37 minggu) dan BBLR karena 

intrauterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi yang lahir cukup 

bulan tetapi berat badannya kurang dimana BBLR karena IUGR 

umumnya disebabkan karena status gizi ibu hamil yang buruk atau 

menderita sakit yang dapat memperberat kehamilan. Berdasarkan 

profil Kabupaten/Kota tahun 2009 diketahui ada 14.764 bayi BBLR 

(2,5%) diantara 591.229 bayi lahir hidup dengan cakupan tertinggi 

kota Madiun (6,59%) dan terendah Kabupaten Malang (0,91%). 

Jumlah BBLR tersebut cenderung menunjukan peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

4
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Gambar 20. Jumlah kasus BBLR di Jawa Timur Tahun 2007-2009 
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Dari gambar tersebut terlihat adanya kenaikan prosentase bayi 

BBLR dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan sedikit meningkat ditahun 

2009. Kenaikan bayi BBLR tersebut dapat dipengaruhi oleh status 

gizi ibu hamil atau adanya penyakit pada ibu yang memperberat 

kehamilannya. Namun seluruh bayi BBLR yang dilaporkan telah 

memperoleh penanganan sesuai prosedur. Untuk menekan angka 

BBLR dibutuhkan penanganan terpadu dengan lintas program dan 

lintas sektor karena timbulnya masalah penyakit dan status gizi 

berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

3.4.2 Pemantauan Gizi balita 

Prevalensi gizi buruk  dan gizi kurang tahun 2009 di Jawa Timur 

sesuai dengan hasil pemantauan status gizi sebesar 12.2 %, angka 

ini lebih rendah dibandingkan dengan target MDG’s 2015 sebesar 

20%, serta lebih rendah dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007 

sebesar 18.5%. Sedangkan prevalensi gizi buruk berdasarkan 

pemantauan status gizi 2009 di Jawa Timur sebesar 2.7%, angka ini 

lebih kecil dibandingkan dengan gizi buruk hasil Riskesdas 2007. 
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Gambar 21. Peta prevalensi gizi buruk di Jawa Timur tahun 2009 . 

 

Pada gambar 21 terlihat prevalensi gizi buruk lebih dari 2.5% 

terjadi di 15 kabupaten/kota di Jawa Timur. Prevalensi lebih dari 

43% terjadi di 5 kabupaten/kota. Kejadian gizi buruk banyak  terjadi 

di Jawa Timur bagian utara. Sementara berdasarkan hasil laporan 

dari kabupaten/Kota tahun 2009 diketahui dari 2.175.362 balita yang 

ditimbang  terdapat 70,74% balita (1.538.758 balita) yang naik 

berat badannya, sedangkan balita yang BGM tercatat sebanyak 

68.783 balita (3,16%). Dari Kondisi tersebut terlihat bahwa 

persentase balita yang naik berat badannya belum memenuhi target 

80% sementara untuk presentase balita BGM sudah memenuhi 

target SPM yaitu < 15%. Sementara jumlah balita gizi buruk tahun 

2009 ada 14.735 anak atau 0,68% dari jumlah balita yang ditimbang 

dan semuanya telah dilakukan perawatan. Upaya yang dilakukan 

untuk penanggulangan gizi buruk adalah menjalin kerjasama lintas 

sektoral terutama untuk balita gizi buruk dari maskin. 

 

3.4.3 Kecamatan bebas rawan gizi 

Kecamatan bebas rawan gizi tahun 2009 tercatat 452 

kecamatan atau 69,11% dari keseluruhan kecamatan yang ada. 

Capaian tersebut masih dibawah target 80%. 
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BAB IV 

SITUASI UPAYA KESEHATAN 

 

Masyarakat sehat merupakan investasi yang sangat berharga dalam 

mencapai tujuan  pembangunan  kesehatan. Dibawah ini diuraikan berbagai 

upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan serta gambaran hasil yang bisa 

dicapai selama kurun waktu 2009 di Provinsi Jawa Timur meliputi :   

 

4.1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR  

Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang 

penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Dengan pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan 

sebagian besar masalah kesehatan dapat teratasi. Berbagai pelayanan 

kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh sarana kesehatan antara lain :  

 

4.1.1 Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil   

Pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil sangat penting 

dilakukan sedini mungkin, karena seorang ibu mempunyai peran 

besar dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Oleh 

karena itu pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan untuk 

memantau perkembangan kesehatan ibu hamil saja tetapi juga 

memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dikandungan. 

Pemeriksaan tersebut antara lain : 

 

a. Pelayanan Antenatal (ANC) 

Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan professional kepada ibu hamil 

selama masa kehamilannya. Kegiatan pelayanan antenatal meliputi 

pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi 

fundus uteri, imunisasi (TT) serta pemberian tablet besi. Titik berat 

kegiatan adalah promotif dan preventif sedang hasilnya dilihat dari 

cakupan K1 dan K4. 
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Cakupan K1 atau akses pelayanan ibu hamil, merupakan 

gambaran besaran ibu hamil yang melakukan kontak  pertama 

dengan sarana  kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan 

antenatal dan kemampuan program untuk menggerakan 

masyarakat. Capaian K1 tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur sebesar 

95,92%, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 94,78% dan 

telah melampau target nasional sebesar 80%. Hal ini menunjukan 

adanya peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilannya pada tenaga kesehatan. Cakupan tertinggi Kabupaten 

Pacitan dan kota Madiun (100%) sedangkan terendah kabupaten 

Nganjuk (89,87%).  

Cakupan K4 atau pelayanan paripurna adalah cakupan 

kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya ke sarana 

kesehatan yang dilakukan minimal empat kali kunjungan dalam satu 

periode kehamilannya dengan distribusi sekali di trimester pertama, 

sekali di trimester kedua dan dua kali di trimester ketiga. Indikator 

ini untuk menggambarkan tingkat perlindungan dan kualitas 

pelayanan pada ibu hamil di suatu wilayah. Gambaran cakupan K4 

tahun 2005-2009 terlihat pada gambar 23 dibawah ini.  

Gambar 22. Trend pencapaian K4 ibu hamil  

di Provinsi jawa Timur tahun 2005-2009 

 
 

Dari gambar diatas terlihat cakupan K4 dari tahun ke tahun 

menunjukan peningkatan yang signifikan namun cakupan tersebut 

belum dapat mencapai target nasional sebesar 90%. Adapun 

cakupan K4 menurut Kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 24 

dibawah ini.   
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Gambar 23. Cakupan K4 menurut kabupaten/Kota 
Di Jawa Timur tahun 2009 

 

Dari gambar diatas terlihat ada 11 Kabupaten/kota yang sudah 

mencapai target 90% dengan capaian tertinggi Kota Malang 

(98,67%), sedangkan 7 kabupaten/kota mempunyai cakupan <80% 

dan terendah Sampang (69,21%). Cakupan K1 dan K4 di Jawa 

Timur sudah cukup tinggi, namun bilamana keduanya disandingkan 

maka terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar. Kondisi 

tersebut menunjukan masih adanya masalah ditingkat pelayanan 

sehingga masih dibutuhkan peningkatan komunikasi, informasi dan 

edukasi oleh tenaga kesehatan agar ibu hamil mempunyai kesadara 



 33 

akan pentingnya pemeriksaan rutin bagi kehamilaannya sesuai 

standar yang ada. 

 

 

GAMBAR 24. pencapaian K1-K4 MENURUT  Kabupaten/kota  
di Provinsi jawa Timur tahun 2009 

 
 

Dari gambar terlihat adanya kesenjangan presentase cakupan K1 

dan K4 yang sangat mencolok pada beberapa Kabupaten antara lain 

kabupaten Trenggalek, Jember, Sampang dan Sumenep. Sedangkan 

yang paling kecil kesenjangannya adalah kota Surabaya dan 

kabupaten Lamongan.  

 

b. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani 

Ibu hamil resiko tinggi atau komplikasi adalah ibu hamil yang 

mempunyai kondisi berisiko/berbahaya pada waktu kehamilan 

maupun persalinannya. Yang termasuk golongan ibu hamil resiko 

tinggi antara lain berat badan kurang, kurus, anemia, tinggi 

badan<145 cm, usia ibu hamil <20 tahun dan >35 tahun, anak yang 

pernah dilahirkan >4 anak dll.  Sementara untuk kasus komplikasi 

kebidanan antara lain : Hb< 8 g %, tekanan darah tinggi (sistole 
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>140 mmHg, diastole >90 mmHg), ketuban pecah dini, perdarahan 

pervaginam, letak lintang pada usia kehamilan> 32 minggu, oedema 

nyata, letak sungsang pada primigravida, eklampsia, infeksi 

berat/sepsis dan persalinan prematur. Akibat yang dapat ditimbulkan 

dari kondisi tersebut antara lain berat badan bayi lahir rendah 

(BBLR), keguguran, persalinan macet, janin mati dikandungan, ibu 

hamil meninggal dan lain sebagainya.  

Melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin, tenaga kesehatan 

dapat mengetahui sejak dini kondisi ibu hamil yang masuk dalam 

kategori resiko tinggi atau komplikasi dan memerlukan pelayanan 

kesehatan rujukan. Ada 247 puskesmas PONED di Jawa Timur yang 

siap untuk menangani ibu hamil resiko tinggi sedangkan untuk kasus 

kebidanan emergency komplikasi yang membutuhkan rujukan akan 

segera  dirujuk ke Rumah Sakit PONEK.  

Pada tahun 2009 di Jawa Timur ada 112.926 ibu hamil resiko 

tinggi yang ditemukan dan semuanya telah ditangani sesuai 

prosedur. 

 

c. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes) 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 

ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Kematian ibu 

maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi disekitar masa 

persalinan, kondisi tersebut biasanya disebabkan karena pertolongan 

persalinannya tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan  

kompetensi kebidanan.  

Berdasarkan data profil Kabupaten/Kota tahun 2009, 

persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Jawa Timur 

sebesar 92,96% meningkat dibandingkan tahun 2008 (90,98%) dan 

telah mencapai target nasional 90%.  
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Gambar 25. Perkembangan cakupan persalinan 
di Jawa Timur tahun 2005-2009 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu lima 

tahun terjadi peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan dan kondisi tersebut seiring dengan menurunnya 

presentase pertolongan persalinan oleh dukun yaitu dari 6,67% pada 

tahun 2005 menjadi 3,67% pada tahun 2009.  

 

d. Pelayanan nifas 

Masa nifas adalah masa 6-8 minggu setelah persalinan dimana 

organ reproduksi mulai mengalami pemulihan untuk kembali normal 

dan baru pulih betul setelah tiga bulan pasca persalinan, sehingga 

dalam masa nifas tersebut, ibu harus memperoleh pelayanan 

kesehatan yang tepat yaitu minimal 3 kali kunjungan selama masa 

nifasnya sehingga memperkecil resiko kelainan atau kematian. 

Berdasarkan laporan Kabupaten/kota tahun 2009 ada 93,31% 

dari 611.261 ibu bersalin memperoleh pelayanan nifas sesuai 

standar. Kondisi tersebut berarti membuka peluang terjadinya 

kelainan bahkan kematian ibu nifas. Dari gambar 26 terlihat cakupan 

pelayanan nifas masih dibawah dari pelayanan ibu bersalin .  

 

 

 

 

 



 36 

GAMBAR 26. Perbandingan cakupan PELAYANAN Linakes-Nifas 
Menurut kabupaten/Kota di jawa Timur Tahun 2009 

  

4.1.2 Pelayanan Kesehatan bagi bayi  

Pelayanan kesehatan bagi bayi selain pemeriksaan kesehatan rutin 

juga diberikan suplemen-suplemen yang dibutuhkan oleh bayi  

 

a. Kunjungan Neonatus  

Bayi usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur 

yang paling rentan terkena resiko gangguan kesehatan sehingga 

untuk mengurangi resiko tersebut perlu dilakukan pelayanan 

kunjungan pada neonatus (KN). Kunjungan Neonatus adalah 

terjadinya kontak antara bayi usia 0-28 hari dengan tenaga 

kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan minimal tiga kali 

yaitu dua kali pada umur 0 -7 hari (KN1) dan satu kali  pada  umur 8 

- 28 hari (KN2). Gambaran cakupan KN2 tahun 2005-2009 terlihat 

pada gambar27 dibawah ini  
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Gambar 27 .   Perkembangan cakupan KN2   
di Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2009 

 
 

Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan KN2 dari tahun 

ke tahun. Cakupan KN2 di Jawa Timur tahun 2009 sebesar 93,8% 

telah mencapai target nasional sebesar 90%. 

 

b. Kunjungan bayi 

Kunjungan bayi adalah kunjungan anak umur 29 hari - 11 bulan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan. 

Berdasarkan data profil kabupaten/Kota diketahui bahwa cakupan 

kunjungan bayi tahun 2009 sebesar 80,52% menunjukan 

peningkatan dibandingkan tahun 2008 namun masih dibawah target 

90%.  

GAMBAR 28. Cakupan Kunjungan bayi  
di jawa Timur Tahun 2005 -2009 

 

Dari gambar diatas terlihat cakupan kunjungan bayi selama 

lima tahun cenderung berfluktuatif. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan bayinya pada tenaga 

kesehatan masih rendah, disamping kemungkinan sistem pencatatan 

dan pelaporan yang masih belum baik. Bila cakupan bayi dari 

Kabupaten/Kota disandingkan dengan cakupan KN2 terlihat bahwa 
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cakupan bayi lebih rendah dibandingkan KN2. Kondisi tersebut 

menunjukan masih banyak bayi yang belum mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Hal ini membuka peluang meningkatnya 

angka kesakitan dan kematian pada bayi,karena pada usia dibawah 

satu tahun tersebut seharusnya bayi mendapatkan pelayanan 

imunisasi lengkap. Kesenjangan terbesar ada di kabupaten 

Sumenep, Lamongan  dan kota Malang. 

GAMBAR 29. Perbandingan cakupan KN2-Bayi 
Menurut kabupaten/Kota di jawa Timur Tahun 2009 

 

4.1.3 Pelayanan kesehatan anak balita, sekolah dan Remaja  

Anak balita dan pra sekolah adalah anak berumur 5 - 6 tahun. 

Pemantauan kesehatan pada anak balita dan anak pra sekolah 

dilakukan melalui deteksi dini tumbuh kembang minimal dua kali 

pertahun oleh tenaga kesehatan. Dari laporan profil Kabupaten/Kota  

diketahui jumlah anak balita dan pra sekolah di Jawa Timur pada 

tahun 2009 sebanyak 3.634.505 anak dan 64,03% (2.327.210 anak) 

telah dideteksi tumbuh kembangnya. Cakupan tersebut masih 

dibawah target 90% sehingga perlu inovasi untuk meningkatkan 

cakupan tersebut, karena dengan pemeriksaan deteksi dini 

kesehatan balita maka dapat segera diambil tindakan untuk 
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mengatasi keterlambatan tumbuh kembang pada balita dan anak pra 

sekolah. 

Pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah difokuskan pada 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yaitu upaya terpadu lintas program 

dan lintas sektor dalam upaya membentuk perilaku hidup sehat pada 

anak usia sekolah. Kegiatannya dilakukan melalui  skrining murid 

kelas I yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh tenaga 

terlatih (guru UKS dan dokter kecil). Cakupan pemeriksaan 

kesehatan siswa SD/MI tahun 2009 mencapai 86,04% dari 

1.121.348 siswa SD/MI yang ada. Untuk pemeriksaan kesehatan 

remaja, sasaran difokuskan pada siswa SMP dan SMU dengan 

jumlah murid pada tahun 2009 sebanyak 787.440 orang dan 67,67% 

telah mendapat pemeriksaan kesehatan. Ketiga cakupan tersebut 

memang masih belum memenuhi target, namun mengalami 

peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.   

Gambar 30. 
Cakupan anak balita,pra sekolah, anak sekolah dan remaja  

di jawa timur tahun 2005-2009 

 

4.1.4 Pelayanan kesehatan pra usila dan usila (usia Lanjut) 

Seiring dengan bertambahnya Umur Harapan Hidup (UHH) 

maka keberadaan para lanjut usia tidak dapat diabaikan begitu saja, 

karena dengan meningkatnya kualitas hidup usila maka beban 

ketergantungan dan biaya kesehatan yang ditimbulkannya akan 

semakin berkurang. 

Jumlah pra usila dan usila di Jawa Timur tahun 2009 sebanyak 

10.265.624 orang, namun baru 35,47% yang telah mendapat 

pelayanan kesehatan. Cakupan tersebut cenderung menurun 
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dibandingkan tahun sebelumnya  seperti terlihat pada gambaran 

dibawah ini dan masih jauh dari target yang diharapkan (65%). 

Gambar 31.  cakupan pelayanan usila 
Di jawa Timur tahun 2009 

 

Apabila dilihat cakupan usila menurut Kabupaten/Kota terlihat  

hanya ada 6 kabupaten/kota yang telah melampaui target dengan 

capaian tertinggi Kabupaten Banyuwangi (85,58%), sementara itu 

22 Kabupaten/Kota mempunyai cakupan dibawah 50% dengan 

cakupan terendah Kota Madiun (9,16%) seperti terlihat  pada 

gambar dibawah ini  

GAMBAR 32. Persentase cakupan pelayanan lansia 
Di jawa timur tahun 2009 

 
Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bagi warga 

usila, mungkin dikarenakan belum berfungsinya posyandu lansia 

secara optimal. Selain itu belum semua desa di Jawa Timur 

mempunyai posyandu lansia sehingga frekuensi usila kontak dengan 

tenaga kesehatan masih sangat kurang. Dibutuhkan koordinasi dan 

peran serta masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

pada usila. 
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4.1.5 Pelayanan Keluarga Berencana 

Usia subur seorang wanita memiliki peran penting bagi 

terjadinya kehamilan. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa usia 

subur wanita antara usia 15 - 49 tahun walaupun sebagian wanita 

mengalami haid pertama pada usia 9-10 tahun. Oleh karena itu, 

untuk mengatur atau menjarangkan kehamilan maka prioritas untuk 

mengikuti program Keluarga Berencana adalah pasangan usia subur 

(PUS). Peserta Keluarga Berencana terbagi atas peserta KB baru dan 

peserta KB aktif. Dari laporan profil Kabupaten/Kota tahun 2009 

diketahui bahwa cakupan peserta KB aktif sebesar 70,90% dan KB 

baru 9,67% dari seluruh PUS. 

Gambar 33.  cakupan akseptor Keluarga Berencana 
Di Jawa Timur tahun 2009 

 

Metode kontrasepsi yang dipergunakan untuk peserta KB terbagi 

atas metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang terdiri dari 

MOW/MOP, IUD dan implant, sedangkan untuk metode kontrasepsi 

jangka pendek (non MKJP) terdiri dari suntik, pil, kondom, obat 

vagina dan lainnya. Untuk cakupan tahun 2009, metode yang paling 

banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah metode non MKJP 

dengan pilihan terbanyak adalah suntik (53,31%) dan paling sedikit 

kondom (1,13%) 
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Gambar 34. Proporsi jenis alat kontrasepsi yang digunakan 
peserta KB aktif di propinsi jawa Timur tahun 2009 

 

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada peserta KB baru yaitu  

metode kontrasepsi yang terbanyak dipilih adalah non MKJP dengan 

pilihan terbanyak suntik (60,20%) dan terendah MOP/MOW (0,98%) 

Gambar 35.  Proporsi jenis alat kontrasepsi yang digunakan  
peserta KB baru di propinsi jawa Timur tahun 2009 

 

Dari data tersebut terlihat bahwa metode kontrasepsi jangka pendek 

(non MKJP) lebih diminati oleh akseptor KB di provinsi Jawa Timur. 

Kondisi  tersebut mungkin disebabkan karena faktor biaya yang lebih 

murah dan  kemudahan dalam pemakaiannya. 

 

4.1.6 Pelayanan imunisasi 

Universal Child Immunization (UCI) merupakan indikator 

keberhasilan program imunisasi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan 

batasan suatu  wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga 

tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap 

penularan PD3I. Pada awalnya UCI dijabarkan sebagai tercapainya 

cakupan imunisasi lengkap minimal 80% untuk tiga jenis antigen 

yaitu DPT3, Polio dan campak. Namun sejak tahun 2003, indikator 

perhitungan UCI sudah mencakup semua jenis antigen. Sasaran 

program imunisasi adalah bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia 
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subur (WUS) dan murid SD.  Pencapaian UCI desa di Jawa Timur 

dari tahun ke tahun telah berhasil ditingkatkan, berturut-turut : 

42,6% (2005), 63,4% (2006), 68,6% (2007), dan 73,9% (2008) 

serta 80,4% (2009). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

4.1.8 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dalam 

bentuk upaya promotif, preventif dan kuratif sederhana seperti 

pencabutan, pengobatan, penambalan sementara dan tetap. 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas terdiri atas 

pelayanan dasar gigi yang dilakukan di poli gigi puskesmas dan 

usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS) dengan kegiatan sikat gigi 

masal dan pemeriksaan gigi murid. Untuk pelaksanaan kegiatan 

UKGS pada tahun 2009 di Jawa Timur diketahui bahwa dari 

1.048.457 murid yang diperiksa kesehatan giginya terdapat 335.436 

anak yang membutuhkan perawatan gigi dan hanya 57,23% yang 

telah mendapatkan perawatan. Hal ini disebabkan anak-anak takut 

pada peralatan gigi sehingga mereka menolak dirawat. Kondisi 

tersebut harus segera dicairkan dengan penyuluhan yang intensif 

sehingga anak-anak mengerti pentingnya fungsi gigi bagi 

2009 
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kesehatannya. Sementara untuk pelayanan di poli gigi puskesmas 

memperlihatkan kondisi pencabutan gigi tetap lebih besar 

dibandingkan penambalan. 

GRAFIK 36. Kasus pencabutan dan penambalan gigi di puskesmas 
Menurut kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa di sebagian besar 

Kabupaten/Kota kasus pencabutan gigi tetap lebih banyak 

dibandingkan tumpatan. Kondisi tersebut disebabkan karena 

penderita tidak mau harus bolak-balik ke Puskesmas untuk dirawat. 

Sementara untuk kabupaten Nganjuk dan Sidoarjo terlihat kasus 

tumpatan lebih banyak dibandingkan pencabutan. Kondisi tersebut 

cukup bagus karena memang diharapkan kondisi gigi dapat 

dipertahankan selama mungkin sehingga fungsi gigi tersebut tidak 

hilang, karena dapat berpengaruh terhadap estetika wajah dan 

fungsi pengunyahannya.  

 

4.1.8 Pelayanan kesehatan pada pekerja formal 

Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal saat ini masih 

merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan Puskesmas. Sementara untuk pekerja formal disarana 

kesehatan swasta masih sulit terlaporkan sehingga berdampak 

terhadap cakupan. Pada tahun 2009 di Jawa Timur tercatat 

4.559.680 pekerja formal dan hanya  35,59%  yang telah berobat ke 

puskesmas.  
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4.1.9 Penyuluhan kesehatan 

Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan melalui penyuluhan 

kelompok dan penyuluhan massa, sedangkan kegiatannya dilakukan 

oleh puskesmas, rumah sakit maupun Dinas Kesehatan. Berdasarkan 

laporan profil kabupaten/Kota, jumlah kegiatan penyuluhan 

kesehatan pada tahun 2009 mencapai 220.169 terdiri dari 200.972 

kali penyuluhan kelompok dan 19.197 kali penyuluhan massa. 

Kondisi tersebut menurun dibandingkan tahun 2008 sebanyak 

299.935 kali.  

Bibutuhkan inovasi dan peningkatan peran serta masyarakat 

dalam  meningkatkan kegiatan penyuluhan, karena semakin 

bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan maka 

diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kasus penyakit dan 

keracunan di masyarakat serta dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat.   

 

4.2 Perbaikan gizi masyarakat 

Keadaan gizi yang baik merupakan syarat utama dalam mewujudkan 

sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. Jika ditelusuri, masalah 

gizi terjadi disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan 

(janin), bayi, anak, dewasa sampai dengan usia lanjut. Sampai saat ini 

Indonesia masih dihadapkan pada masalah gizi ”ganda”, yaitu masalah Gizi 

Kurang dalam bentuk : Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Vitamin A 

(KVA) serta masalah Gizi yang berkaitan dengan penyakit degeneratif. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut 

adalah : 

 

a. Pemberian Tablet Besi (Fe) pada ibu hamil 

Menurut Survei Konsumsi Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 

diketahui bahwa secara nasional prevalensi Anemia Gizi masih tinggi, 
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yaitu 26,4% pada Wanita Usia Subur (WUS) dan 40,1% pada Ibu hamil. 

WUS dan Ibu hamil merupakan kelompok yang perlu mendapatkan 

perhatian yang serius terhadap masalah Anemia Gizi Besi mengingat 

dampak yang dapat ditimbulkan antara lain resiko perdarahan saat 

melahirkan dan bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah 

(BBLR). Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan Anemia Gizi 

ibu hamil melalui pemberian tablet Fe (zat besi) yang biasanya diberikan 

pada saat pelayanan antenatal .  

Dari laporan Profil kabupaten/kota tahun 2009 diketahui bahwa 

dari 665.616 orang ibu hamil sebanyak 89,91% (598.455 ibu hamil) 

telah mendapatkan tablet fe1 (30 tablet), yang berarti telah memenuhi 

target 80%. Namun bila disandingkan antara cakupan Fe1 dengan K1 

akan terlihat adanya kesenjangan seperti terlihat pada gambar dibawah 

ini.    

Gambar 37.  Perbandingan K1 dengan pemberian Fe-1  
Menurut Kabupten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 

 

Dari gambar diatas terlihat sebagian besar kabupaten/Kota 

mempunyai cakupan Fe1 dibawah cakupan K1, hanya ada 5 

kabupaten/kota dengan cakupan K1-Fe1 yang hampir sama serta 1 Kota 

yang justru mempunyai cakupan Fe-1 lebih besar dari K1. Untuk 

cakupan Fe-3 (90 tablet) sebesar 82,11% dan telah mencapai target 

80%. Namun bila disandingkan dengan cakupan K4 juga 

memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan fe-1.  
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Gambar 38. perbandingan K4 dengan pemberian tablet Fe3 
Menurut Kabupaten/kota di jawa timur tahun 2009 

 

b. Pemberian Kapsul Vitamin A pada balita 

Berdasarkan hasil survey Xerophthalmia tahun  1992 menunjukkan 

bahwa 50% anak balita mempunyai kadar serum vitamin A dibawah 

standar kecukupan yang ditentukan WHO. Keadaan kadar serum 

vitamin A yang rendah ternyata berhubungan dengan menurunnya daya 

tahan tubuh sehingga berdampak pada meningkatnya angka kesakitan 

dan angka kematian balita. Strategi penanggulangan KVA dilaksanakan 

melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu kapsul vitamin A 

biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun (bulan 

Februari atau Agustus), dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita 

(1-5 tahun) sebanyak dua kali yaitu tiap bulan Februari dan Agustus, 

serta untuk ibu nifas paling lambat 30 hari setelah melahirkan.  

Berdasarkan laporan profil kabupaten/kota, Cakupan kapsul 

vitamin A tahun 2009 di Jawa Timur untuk bayi sebesar 95,77% dari 

605.295 bayi yang ada dan cakupan  anak  balita  sebesar 88,21% dari 

2.422.618 balita. Sementara untuk cakupan untuk ibu nifas tidak 

terlaporkan di Profil ini.  
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Gambar 39.  Gambaran distribusi Vitamin A pada sasaran 
Di jawa Timur tahun 2009 

 
 

c. Keluarga dengan garam beryodium baik 

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Jawa Timur masih 

merupakan masalah gizi yang perlu mendapatkan penanganan secara 

serius mengingat dampaknya pada kualitas sumberdaya manusia. 

Berdasarkan hasil survey nasional pemetaan GAKY diketahui  bahwa di 

Jawa Timur pada tahun 1998 terdapat 16,3 % anak usia sekolah yang 

menderita pembesaran kelenjar thyroid atau menderita penyakit gondok 

sebagai akibat dari GAKY, sementara dari hasil survey GAKY tahun 2003 

diketahui bahwa prevalensi GAKY di Jawa Timur menjadi 24,8%. 

Adapun gambaran distribusi prevalensi Total Goiter Rate 

Kabupaten/Kota tahun 1998 dan 2003 terlihat dibawah ini: 

Tabel 40.  Distribusi Prevalensi TGR Di Kabupaten/Kota  
Se Jawa Timur Tahun 1998 dan 2003 
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26,00Kota Batu38.32,93Madiun19.

16,40Kota Surabaya37.22,80Nganjuk18.

11,07Kota Madiun36.28,80Jombang17.

22,93Kota Mojokerto35.21,07Mojokerto16.

9,33Kota Pasuruan34.16,93Sidoarjo15.

18,40Kota Probolinggo33.53,33Pasuruan14.

33,47Kota Malang32.32,13Probolinggo13.

17,33Kota Blitar31.13,60Situbondo12.

25,73Kota Kediri30.25,60Bondowoso11.

21,07Sumenep29.17,60Banyuwangi10.

33,87Pamekasan28.21,73Jember9.

34,93Sampang27.10,40Lumajang8.

38,53Bangkalan26.24,00Malang7.

10,40Gresik25.36,13Kediri6.

30,13Lamongan24.47,47Blitar5.

12,53Tuban23.20,00Tulungagung4.

26,67Bojonegoro22.24,13Trenggalek3.

19,60Ngawi21.12,27Ponorogo2.

49,87Magetan20.19,33Pacitan1.

2003

(%)

KABUPATEN/KOTANO2003

(%)

KABUPATENNO

24,816,3JAWA TIMUR

 

Upaya penanggulangan GAKY saat ini hanya melalui optimalisasi 

pemanfaatan garam beryodium. Hal tersebut disebabkan karena 

pemberian kapsul minyak yang selama ini dilaksanakan sebagai salah 

satu upaya penanggulangan GAKY jangka pendek telah diberhentikan 

pada tahun 2009 (sesuai Surat Edaran Dirjen Binkesmas Kemkes RI).  
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Dari laporan profil Kabupaten/Kota tahun 2009, ada 85,46% dari 

111.022 keluarga yang disurvei telah mempergunakan garam 

beryodium memenuhi syarat. Cakupan tersebut belum memenuhi target 

90%, cakupan tertinggi Kabupaten Pacitan (100%) dan terendah 

Sampang (62,69%). 

Gambaran 41.  cakupan garam beryodium memenuhi syarat 
Menurut kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 

 
4.3 Kejadian Luar Biasa (KLB) 

Yang dimaksud Kejadian Luar biasa adalah terjadinya peningkatan 

kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau 

keracunan makanan. Dari laporan Kabupaten/Kota, pada tahun 2009 di 

Jawa Timur terdapat kasus KLB di 1.275 desa/kelurahan yang tersebar di 

seluruh kab/kota dengan 99,61% kasus sudah ditangani < 24 jam.  Kasus 

KLB dengan penderita terbanyak adalah DBD dengan 2.958 penderita dan 

kematian 33 orang (CFR 1,12%) dan H1N1 dengan 2.614 penderita dan 

kematian 3 (CFR 0,11%) . Sedangkan kasus KLB dengan kematian 

tertinggi adalah Tetanus Neonatorum (TN) dengan penderita 37 dan 

kematian 25 (CFR 67,57%). 

 

4.4 Kejadian keracunan makanan minuman  

Kejadian Keracunan makanan-minuman  di Jawa timur masih sangat 

tinggi dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1990-2009 kecenderungan terus 
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meningkat walaupun jumlah penderitanya praktis konstan sejak tahun 

2007. 

Gambar 42 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

10

20

30

40

50

60

70

Penderita 282 198 1195 763 325 813 1294 651 721 1249 605 1217 628 627 881 527 739 128713521256

Kejadian 19 29 32 26 42 47 23 30 31 32 29 29 26 26 28 27 25 63 52 57

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TREND KLB  KERACUNAN DAN JUMLAH 

PENDERITA DI JATIM 1998-2009

bwk keren

 

 

Bila dilihat lebih jauh, jenis makanan penyebab keracunan sangat 

bervariasi. Jenis makanan olahan dan kemasan menjadi faktor penyebab 

dominan walaupun tidak terjadi peningkatan yang bermakna.  

 

Gambar 43 
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Gambar diatas menunjukan adanya peningkatan keracunan yang 

disebabkan oleh makanan “jamur“ pada tahun 2009. Dari hasil 

laboratorium biasanya ditunjukan adanya kandungan bahan kimia seperti 

nitrit sebagai penyebabnya, sementara untuk kandungan bakteri sudah 

jarang ditemukan. 
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4.5 Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan asuransi kesehatan 

Dalam rangka meningkatkan kepersertaan masyarakat dalam 

pembiayaan kesehatan, sejak lama dikembangkan berbagai cara untuk 

memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini 

berkembang berbagai cara pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan 

pra bayar di masyarakat antara lain mulai dana sehat, tabulin, Askes, 

Jamsostek, Jamkesmas/Jamkesda dan lainnya (asuransi kesehatan 

swasta). Sayangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sistem pra 

bayar masih rendah yaitu dari 37.746.485 penduduk Jawa Timur tahun 

200 yang telah menjadi  peserta hanya 15.730.651 (41,67%). Cakupan 

ini meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 34,04% namun masih 

dibawah target 80%. Proporsi terbesar adalah peserta Jamkesmas dan 

Jamkesda sebesar 71,98% dimana biayanya berasal dari pemerintah 

untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Rendahnya cakupan 

peserta mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai sistem jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar.   

Gambar 44 
Peserta asuransi di Jawa Timur tahun 2009 

Askes
20%

Jamsostek
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Sementara berdasarkan laporan Profil kabupaten/Kota diketahui 

bahwa jumlah keluarga miskin di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 

12.039.880 jiwa dan 94,05% diantaranya telah tercover oleh jaminan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui jamkesmas dan jamkesda. 

Dari jumlah tersebut masyarakat miskin yang telah memanfaatkan sarana 

pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 44,46% terdiri dari 42,47% 

kunjungan rawat jalan dan 1,99% rawat inap. Kondisi tersebut disebabkan 
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karena maskin yang dirawat inap memang lebih banyak berada di rumah 

sakit karena sarana dan prasarana yang tersedia lebih lengkap.     

Gambar 45.   
jumlah maskin yang mendapat yankes di puskesmas 

Di jawa Timur tahun 2009 

 

 

4.6 Akses dan mutu pelayanan Kesehatan 

Penilaian kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kemudahan masyarakat 

untuk menjangkau sarana kesehatan dan kualitas pelayanan yang 

diberikan.  

 

a. Pemanfaatan sarana kesehatan 

Cakupan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari jumlah 

kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana kesehatan baik di 

Puskesmas, rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya.  

Pada tahun 2009 jumlah kunjungan rawat jalan (baru dan lama) 

di Puskesmas sebanyak 19.435.276 kunjungan yang terdiri dari 

97,72% kunjungan rawat jalan dan 2,28% kunjungan rawat inap. 

Sedangkan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit sebanyak 

5.971.034 kunjungan yang terdiri dari 83,20% kunjungan rawat jalan 

dan 16,80% kunjungan rawat inap. Berdasarkan data diatas terlihat 

bahwa penduduk Jawa Timur selama tahun 2009 lebih banyak 

memanfaatkan fasilitas kesehatan Puskesmas untuk rawat jalan 

sedangkan untuk kunjungan rawat inap masyarakat masih 

memanfaatkan fasilitas rumah sakit. Sebagian besar sarana pelayanan 

puskesmas memang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan dasar bagi kunjungan rawat jalan sedangkan rumah sakit 
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yang dilengkapi berbagai fasilitas memang dipersiapkan untuk 

menangani kasus-kasus rujukan (rawat inap). 

  

b. Sarana Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian yang ditampilkan meliputi pengadaan obat 

essensial dan generik sampai dengan jumlah kebutuhan obat generik.  

Berdasarkan data hasil kompilasi dari kabupaten/kota terlihat tingkat 

ketersediaan obat sesuai kebutuhan di Provinsi jawa Timur sebesar 

100% yang berarti semua kebutuhan obat  (35 item obat sesuai kriteria 

di tabel 42) telah tersedia di sarana pelayanan kesehatan.  

 

4.7 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

Banyaknya penyakit yang ada saat ini tidak bisa dilepaskan dari 

perilaku yang tidak sehat. Dimana untuk mengubah perilaku masyarakat 

merupakan sesuatu yang tidak mudah namun mutlak diperlukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan upaya 

penyuluhan kesehatan yang terus menerus guna mendorong masyarakat 

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Penerapan PHBS sendiri dapat 

dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu rumah tangga dimana PHBS 

dirumah tangga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan 

anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu menjalankan PHBS sera 

berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Ada 10 indikator 

untuk mengukur pencapaian PHBS di rumah tangga yaitu :  
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a. Rumah tangga sehat (ber-PHBS) 

Rumah tangga ber PHBS adalah rumah tangga yang seluruh 

anggota keluarganya telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang 

meliputi 10 indikator. Dari laporan Kabupaten/Kota tahun 2009 telah 

dilakukan pengkajian PHBS pada 1.006.824 rumah tangga dan 330.984 

rumah tangga (32,87%) diantaranya  sudah ber PHBS. Cakupan ini 

masih jauh dari target sebesar 65%. Diperlukan intervensi dari berbagai 

komponen baik lintas program, lintas sektor, LSM, swasta dan tokoh 

masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan perilaku hidup 

bersih dan sehat di masyarakat.  

 

b. ASI Eksklusif 

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah  pemberian air susu ibu saja 

pada bayi mulai bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberi 

makanan lain selain Air Susu Ibu. ASI merupakan makanan yang 

sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur gizi yang 

dibutuhkan bayi guna pertumbuhan dan perkembangannya optimal. 

Berdasarkan laporan profil Kabupaten/Kota diketahui cakupan bayi yang 

mendapat ASI eksklusif di tahun 2009 sebesar 42,04 % dari 605.295 
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bayi yang ada. Cakupan tersebut masih dibawah target 80%, hal 

tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor ibu bekerja di 

luar rumah, faktor budaya (masih ada masyarakat yang memberikan 

pisang, madu, air putih selain ASI  kepada bayinya ) dan faktor lainnya 

yang tidak mendukung ASI Eksklusif. Karena itu dibutuhkan penyuluhan 

yang lebih intensif baik kepada perorangan maupun institusi pemberi 

pelayanan kesehatan tentang keunggulan ASI Eksklusif. 

 

4.8 Keadaan Lingkungan  

Kegiatan penyehatan lingkungan lebih diarahkan pada peningkatan 

kualitas lingkungan melalui kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. 

Adapun pelaksanaannya bersama masyarakat diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bermakna terhadap kesehatan masyarakat. Untuk 

memperkecil risiko terjadinya penyakit/gangguan kesehatan akibat kondisi 

lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas 

lingkungan antara lain :  

 

a. Rumah Sehat 

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi 

syarat kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, tempat pembuangan 

sampah, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, ventilasi 

baik, kepadatan hunian rumah sesuai dan lantai rumah tidak tanah. 

Berdasarkan laporan profil kabupaten/kota tahun 2009, ada 

3.210.460 rumah (35,12%) yang diperiksa dari 9.142.216 rumah yang 

ada. Dari hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 2.048.700 (63,81%) 

dinyatakan sehat. Capaian masih dibawah target  80%. Cakupan rumah 

sehat tertinggi di kota Mojokerto (97,39%) dan terendah di Kabupaten 

Pasuruan (3,03%). 
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Gambar 46. cakupan pemeriksaan rumah sehat 
Di Provinsi jawa Timur tahun 2009 

 
 

Dari gambar diatas terlihat cakupan rumah sehat masih jauh 

dari jumlah seluruh rumah yang ada di Jawa Timur. Untuk meningkatkan 

cakupan tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan yang lebih intensif, 

salah satunya dengan meningkatkan peran Puskesmas dalam kegiatan 

pengawasan rumah sehat melalui pemberian kartu rumah dan pelatihan 

bagi petugas sanitarian.  

 

b. Tempat Umum pengelolaan makanan dan  Depot air minum 

Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan sarana 

yang dikunjungi banyak orang sehingga dikhawatirkan berpotensi 

menjadi tempat penyebaran penyakit. Yang termasuk TUPM antara lain 

rumah makan, kantin sekolah, jasa boga, industri rumah tangga, 

pedagang kaki lima dan depot air minum (DAM).  

Dari laporan Profil Kabupaten/Kota tahun 2009 terdapat 34.147 

tempat umum pengelolaan makanan dan yang diperiksa kesehatannya 

sebanyak 24.951 TUPM. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 18.811 TUPM 

(75,39%) telah  dinyatakan sehat. Secara rinci terlihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 47. Cakupan TUPM sehat 
Di Jawa Timur tahun 2009 

R. makan kantin 
Sekolah

jasa 
Boga

IRT Restoran PK5 DAM

Terdaftar 7,466 8,297 1,233 9,638 1,300 8,658 2,849

Diperiksa 5,931 4,811 844 6,285 923 4,477 2,080

Sehat 3,702 3,387 653 4,428 649 2,849 1,779

Terdaftar Diperiksa Sehat

 
c. Institusi yang Dibina Kesehatan Lingkungannya 

Institusi yang dibina kesehatan lingkungannya meliputi sarana 

kesehatan, sarana pendidikan, hotel, rumah sakit, ponpes, pasar, 

tempat wisata, terminal (utama)dan stasiun (utama). Jumlah institusi 

yang dibina di Jawa Timur tahun 2009 berdasarkan laporan profil 

kabupaten/kota ada 34.147 institusi dan 24.951 institusi telah diperiksa 

serta 18.811 institusi diantaranya dinyatakan sehat (75,39%).   

 

d. Sarana air  bersih (SAB) 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan 

akan air bersih semakin bertambah. Berbagai upaya dilakukan agar 

akses masyarakat terhadap air bersih meningkat, salah satunya melalui 

pendekatan partisipatori yang mendorong masyarakat berperan aktif 

dalam pembangunan perpipaan air bersih di daerahnya. Air bersih yang 

dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat Jawa Timur berasal dari air 

ledeng, sumur pompa tangan, sumur gali, penampungan air hujan dan 

lainnya. Dari laporan Kabupaten/Kota tahun 2009 diketahui, dari 

4.237.523 keluarga yang diperiksa dikatehui sebagian besar 

mendapatkan air bersih dari sumur gali (SGL) sebanyak 53,66%, ledeng 

sebanyak 25,35% dan selebihnya menggunakan sumur pompa tangan, 

penampungan air hujan dan air kemasan seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini   

 
 
 



 58 

 
gambar 48. Kepemilikan sarana air bersih 

Di Jawa Timur tahun 2009 

25.35

10.69
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8.52
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e. Sarana Sanitasi Dasar 

Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif 

apabila diikuti perbaikan sanitasi yang meliputi kepemilikan jamban, 

pembuangan air limbah dan sampah dilingkungan sekitar kita. 

Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah maupun tinja yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air 

dan menimbulkan penyakit .  

Dari laporan Kabupaten/Kota pada tahun 2009 telah dilakukan 

pemeriksaan pada 3.227.404 tempat sampah dan sebanyak 1.812.528 

(56,16%) tempat sampah dinyatakan sehat. Sedangkan pemeriksaan 

yang dilakukan pada 3.227.404 SPAL menunjukan ada 1.508.189 SPAL 

(50,37%)  yang dinyatakan sehat.  

SPAL (Saluran Pembuangan air limbah) adalah suatu bangunan 

yang digunakan untuk membuang air buangan dari kamar mandi, 

tempat cuci, dapur dan yang lainnya dan bukan dari jamban, dimana 

SPAL yang sehat hendaknya memenuhi persyaratan antara lain tidak 

mencemari sumber air bersih, tidak menimbulkan genangan air yang 

dapat digunakan untuk sarang nyamuk, tidak menimbulkan bau dan 

tidak menimbulkan becek. 
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BAB V 

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 

 

SARANA DAN SUMBERDAYA KESEHATAN : 

Pesatnya pembangunan bidang kesehatan, salah satunya ditandai oleh 

makin meningkatnya peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan sarana 

dan prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat serta tersedianya sumberdaya yang berkompeten dibidangnya.  

  

5.1 SARANA KESEHATAN  : 

Sarana pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan baik pemerintah 

maupun swasta yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 meliputi : 

Rumah sakit umum sebanyak 205, Rumah Sakit Jiwa ada 3, Rumah sakit 

bersalin ada 56, Rumah sakit khusus lainnya ada 23, Balai pengobatan/ 

klinik ada 843,  Rumah bersalin ada 242, Puskesmas ada 948, puskesmas 

pembantu ada 2.268, Posyandu 45.310, Polindes 5.775, Apotek 2.557 dan 

selengkapnya di  tabel 65. 

 

5.1.1 Puskesmas dan jaringannya 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas 

Kesehatan kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan untuk 

melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. 

Jumlah Puskesmas di Provinsi jawa timur tahun 2009 sebanyak 948 

unit, terdiri dari 450 puskesmas perawatan dan 498 puskesmas non 

perawatan yang tersebar di 662 kecamatan.  
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Gambar 49. Perkembangan Jumlah Puskesmas 
Di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009 

 

Dari gambar diatas terlihat adanya peningkatan jumlah 

puskesmas dari tahun ke tahun yang berarti masyarakat semakin 

dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akhirnya akan 

berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Namun kondisi saat ini masih belum memenuhi target setiap 

puskesmas melayani rata-rata 30.000 penduduk, karena rasio 

Puskesmas dengan jumlah penduduk tahun 2009 masih sebesar 

1:39.816. Namun dengan adanya Puskesmas pembantu (pustu) 

yang merupakan kepanjangan tangan puskesmas dalam pelayanan 

kesehatan di masyarakat maka diharapkan masyarakat  tidak akan 

menghadapi kendala. Jumlah pustu yang ada di jawa Timur pada 

tahun 2009 sebanyak 2.268 dengan rasio pustu dengan puskesmas 

adalah 1 : 2,39 yang berarti setiap puskesmas telah didukung 2-3 

pustu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya. 

Gambar 50. Jumlah Puskesmas dan Pustu menurut  
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2009 
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Dari gambar diatas terlihat bahwa Kota Surabaya mempunyai 

jumlah puskesmas terbanyak (53 buah) dan kabupaten Jember 

mempunyai jumlah puskesmas pembantu terbanyak (131 buah). 

Sementara untuk  rasio tertinggi adalah Kota Blitar sebesar  5,33 

karena dengan jumlah Puskesmas 3 buah mempunyai 16 puskesmas 

pembantu.  

Selain puskesmas pembantu, masih ada sarana lain yang turut 

membantu pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu puskesmas 

keliling (pusling). Jumlah pusling tahun 2009 sebanyak 1.215 buah 

yang berarti setiap puskesmas telah memiliki puskesmas keliling 

antara 1-2 unit yang berguna untuk membantu pelayanan kesehatan 

di luar gedung maupun sebagai sarana pengantar/menjemput pasien 

dengan kondisi darurat.  

 

5.1.2 Rumah Sakit 

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan 

masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif 

serta merupakan  sarana pelayanan rujukan dari Puskesmas. Jumlah 

rumah sakit di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 287 rumah 

sakit terdiri dari  205 RS umum, 3 RS jiwa, 56 RS Bersalin dan 23 RS 

khusus lainnya (secara rinci ada di tabel 65) dengan jumlah tempat 

tidur pasien seluruhnya sebanyak 26.704 TT. Jmlah tempat tidur 

pasien terbanyak ada di RS  Dr. Soetomo Surabaya (1.489 TT) dan 

RS Saiful Anwar Malang ( 853 TT). 

Indikator yang digunakan untuk pelayanan di Rumah Sakit 

antara lain melalui BOR, TOI, ALOS, GDR dan NDR. Berdasarkan 

laporan profil Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 diketahui :  

a. Bed Occupacy Rate (BOR) 

BOR merupakan indikator untuk menggambarkan tinggi rendahnya 

pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Idealnya BOR berada di 

kisaran 70%-80%. BOR Rumah sakit pemerintah di Jawa Timur 

berada diantara 60- 80%. 
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b. Turn Over Internal (TOI) 

TOI indikator untuk menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan 

tempat tidur rumah sakit. Idealnya 1-3 hari. Rentang TOI yg pendek 

menunjukkan banyaknya pasien yang harus dilayani sedangkan 

rentang yang sangat panjang disebabkan masih sedikitnya pasien 

yang dirawat karena keberadaan rumah sakit yang masih baru 

berdiri. TOI rumah sakit pemerintah diJawa timur berada dalam 

kisaran 1-4 hari. 

c. Average Length of Stay (ALOS) 

ALOS merupakan indikator untuk mengukur rata-rata lama waktu 

pasien mendapat perawatan. Standar ALOS untuk RS adalah < 9 

hari. ALOS terlalu rendah mengindikasikan kurangnya kepercayaan 

masyarakat dan bila terlalu tinggi mengindikasikan lambatnya 

penanganan oleh tenaga medis. ALOS untuk Rumah sakit 

pemerintah di Jawa Timur < 9 hari kecuali untuk RS. Jiwa Lawang 

yang mencapai 163 hari. Kondisi tersebut dikarenakan perawatan 

pasien gangguan jiwa memang membutuhkan waktu lama.  

 

5.1.3 Sarana kesehatan lain 

a. Sarana kesehatan dengan kemampuan Laboratorium dan 

empat pelayanan kesehatan spesialis dasar 

Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi Rumah sakit 

umum, khusus, jiwa dan Puskesmas.  Pada tahun 2009 ada  1.019 

unit (82,51% dari 1.235) sarana kesehatan yang memiliki 

laboratorium dan ada 177 unit (14,33% dari 1.235) sarana 

kesehatan yang memiliki pelayanan 4 spesialis dasar yaitu 

pelayanan spesialis kandungan dan kebidanan, bedah, penyakit 

dalam dan anak 

 

b. Sarana Kesehatan dengan kemampuan gawat darurat 

Yang dimaksud sarana kesehatan dengan kemampuan gawat 

darurat adalah sarana kesehatan yang terdiri dari rumah sakit 
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(umum, jiwa,khusus), puskesmas dan sarana kesehatan lain (RB, 

klinik) yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh 

masyarakat . Pada tahun 2009 ada 883 unit (37,56% dari 2.351) 

sarana kesehatan  yang telah mempunyai kemampuan gawat 

darurat (gadar). 

 

5.1.4 Sarana Kesehatan Bersumber daya Masyarakat 

Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat, berbagai upaya telah dikembangkan termasuk 

dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya  yang ada di 

masyarakat antara lain melalui  Posyandu, Polindes (Pondok Bersalin 

Desa), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan  Desa Siaga.  

a. Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling 

dikenal masyarakat. Posyandu  menyelenggarakan minimal 5 

program prioritas kesehatan yaitu kesehatan ibu-anak, KB, perbaikan 

gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau 

perkembangannya, Posyandu dikelompokan dalam 4 strata : 

Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri.  

Jumlah Posyandu di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 

45.310 buah dengan Posyandu aktif (Purnama Mandiri) sebesar 43,3 

yang berarti telah mencapai target nasional 40%.  

Gambar 51. Perkembangan Jumlah Posyandu 
Di Jawa Timur tahun 2005-2009 
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Dari gambar diatas terlihat perkembangan jumlah Posyandu di 

provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. 

Hal ini memperlihatkan kepedulian masyarakat terhadap program 

kesehatan makin meningkat. Sementara untuk melihat 

perkembangan strata atau tingkat keaktifan posyandu terlihat pada 

grafik 55   

Gambar 52. Persentase Posyandu Purnama Mandiri 
Di Provinsi jawa Timur tahun 2008-2009 

th 2008 th 2009
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Dari gambar diatas terlihat adanya penurunan pada strata 

pratama dan meningkat pada strata Purnama dan mandiri sehingga 

persentase strata Posyandu Purnama mandiri (PURI) tahun 2009 

sebesar 43,35 yang berarti telah mencapai target nasional 40%.  

Presentase Posyandu yang aktif merupakan salah satu indikator 

yang menunjukan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kesehatan yang ada diwilayahnya 

 

b. Polindes (Pondok Bersalin Desa) 

Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat 

dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui 

penyediaan tempat pertolongan persalinan. Polindes hanya ada di 

Kabupaten sementara untuk Kota tidak ada Polindes kecuali Kota 

Batu.  

Jumlah Polindes`di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 

5.775 buah atau mencapai 74,56% dari jumlah desa dengan jumlah 
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bidan desa 6.439 orang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 

beberapa bidan desa masih belum mempunyai Polindes.  

Gambar 53. Jumlah Polindes dibandingkan bidan desa  
Di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 

 

Dari gambar diatas terlihat ada 12 kabupaten yang mempunyai 

bidan tanpa Polindes dan ada 4 kabupaten yang kurang bidan 

desanya. Jumlah polindes terbanyak dimiliki oleh kabupaten 

Lamongan dan paling sedikit di kabupaten Situbondo.  

c. Desa Siaga dan Poskesdes (Pondok Kesehatan Desa)  

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan 

sumberdaya serta kemauan dan kemampuan untuk mencegah dan 

mengatasi masalah kesehatan, bencana & kegawatdaruratan 

kesehatan secara mandiri. Sebuah desa dikatakan menjadi desa 

siaga apabila desa tersebut telah memiliki minimal sebuah 

Poskesdes. Jumlah desa / kelurahan siaga yang terbentuk di Jawa 

Timur sampai dengan tahun 2009 sebanyak 8.429 buah (99%) dari 

total desa/ kelurahan. Untuk memantau perkembangan 

desa/kelurahan siaga maka dikelompokan dalam strata Bina, 

Tumbuh, Kembang dan Mandiri. Suatu desa dikatakan aktif bila telah 

berada pada strata tumbuh, kembang atau paripurna.  
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Gambar 54. Proporsi Perkembangan Desa Siaga 
Di Jawa Timur tahun 2009 

 
 

Dari gambar diatas terlihat perkembangan desa siaga di Jawa 

timur sebagian besar masih berada dalam strata tumbuh (42,97%). 

Masih dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam meningkatkan strata desa siaga menjadi strata 

paripurna. 

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 

yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat desa dan merupakan salah satu 

kriteria untuk pembentukan desa siaga. Tenaga Poskesdes minimal 

satu orang bidan dan dua orang kader. Jumlah Poskedes di jawa 

timur sampai dengan tahun 2009 sebanyak 8.149 atau 95,79% dari 

jumlah desa/kelurahan yang ada. 

Gambar 55. Jumlah poskesdes dan desa/kelurahan 
Di jawa Timur tahun 2009 
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Dari gambar tersebut terlihat ada beberapa kabupaten/Kota yang 

belum semua desa/kelurahan siaganya mempunyai Poskesdes. 

Kesenjangan antara jumlah desa siaga dengan Poskesdes terdapat 

pada kabupaten Bangkalan, Mojokerto,  Pacitan dan Kota Surabaya. 

Padahal suatu desa dikatakan desa siaga apabila telah mempunyai 

sekurang-kurangnya sebuah Poskesdes, sehingga seharusnya jumlah 

desa siaga minimal sama dengan jumlah Poskesdes. Sebaliknya dari 

kondisi tersebut, ada beberapa Kabupaten/Kota yang desa siaganya 

mempunyai Poskesdes lebih dari satu antara lain kabupaten Malang, 

Kabupaten Magetan, dan Gresik. Dengan semua desa/ kelurahan 

menjadi desa/kelurahan siaga maka diharapkan terjadi peningkatan 

derajat kesehatan di masyarakat 

 

  

5.2 TENAGA KESEHATAN : 

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak 

utama dalam mencapai tujuan program pembangunan dan keberhasilan 

proses pembangunan kesehatan salah satunya ditentukan oleh keberadaan 

SDM kesehatan yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM kesehatan 

dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. 

Pada tahun 2009, jumlah tenaga kesehatan di provinsi Jawa Timur 

baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta sebanyak 50.380 

orang. Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996, tenaga 

kesehatan dikelompokan dalam delapan kelompok kategori tenaga 

kesehatan antara lain medis, perawat, bidan, farmasi, kesehatan 

masyarakat, gizi, keterapian fisik dan teknisi medis. 
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Tabel 1. Jumlah dan proporsi Tenaga Kesehatan berdasarkan KATEGORI  
Di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 

No KATEGORI JUMLAH % 

1 Medis 8.148 16.17 

2 Perawat 21.922 43.51 

3 Bidan 12.025 23.87 

4 Farmasi 3.026 6.01 

5 Kesmas 2.141 4.25 

6 Gizi 1.394 2.77 

7 Keterapian Fisik 273 0.54 

8 Teknisi Medis 1.451 2.88 

 Total 50.380 100 

 
Dari data tersebut terlihat bahwa jenis tenaga yang mendominasi  

jenis tenaga di sektor kesehatan adalah perawat (43,51%) dan bidan 

(23,87%). Sementara persebaran tenaga kesehatan berdasarkan tempat 

kerja terbanyak berada di rumah sakit sebanyak 23.163 orang (45.98%) 

dan Puskesmas serta jaringannya sebanyak 22.199 (44,15%)  

Gambar 56. Persebaran tenaga kesehatan  
MENURUT TEMPAT KERJA Di jawa Timur tahun 2009 
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Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di sarana pelayanan 

kesehatan, digunakan indikator rasio tenaga kesehatan per 100.000 

penduduk. Berdasarkan data yang masuk diketahui : 

a. Tenaga Medis  

Yang tergolong tenaga medis disini adalah dokter spesialis, dokter 

umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi. Jumlah tenaga medis di 

Provinsi jawa Timur tahun 2009 sebanyak 8.065 dengan rasio terhadap 

100.000 penduduk sebesar 21,37 per 100.000 penduduk (tabel 55). 

Sementara bila dilihat dari masing-masing jenis tenaga medis adalah 

Jumlah dokter spesialis sebanyak 2.665 orang dengan rasio 7,06 per 

100.000 penduduk, jumlah dokter sebanyak 3.931 orang dengan rasio 
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10,41 per 100.000 penduduk serta  jumlah dokter gigi dan dokter gigi 

spesialis sebanyak 1.638 orang dengan rasio 4,34 per 100.000 

penduduk. Kondisi tenaga tersebut masih dibawah standar Indonesia 

Sehat sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk dan 11 dokter gigi per 

100.000 penduduk, kecuali untuk rasio dokter spesialis yang sudah 

dapat terpenuhi. Hal ini mungkin disebabkan adanya pencatatan yang 

masih belum akurat, dimana satu orang dokter spesialis bisa dicatat 

sebanyak tempatnya praktek. 

 

b. Tenaga Keperawatan  

Tenaga Keperawatan yang dimaksud terdiri dari tenaga perawat dan 

perawat gigi. Jumlah tenaga perawat di Jawa Timur tahun 2009 

sebanyak 21.729 orang dengan rasio 73,05 per 100.000 penduduk 

(tabel 56). Kondisi tersebut masih dibawah target Indonesia Sehat 

sebesar 117,5 per 100.000 penduduk. 

 

c. Tenaga Kebidanan 

Jumlah tenaga kebidanan di Provinsi jawa timur tahun 2009 sebanyak 

12.025 orang dengan rasio 31,86 per 100.000 penduduk (tabel 57), 

masih dibawah standar Indonesia sehat sebesar 100 per 100.000 

penduduk. 

 

d. Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Kefarmasian yang dimaksud terdiri dari tenaga apoteker dan 

asisten apoteker. Jumlah tenaga farmasi di jawa Timur tahun 2009 

sebanyak 3.026 orang dengan rasio 8,02 per 100.000 penduduk (tabel 

58). Sedangkan untuk jumlah apoteker saja sebanyak 632 orang 

dengan rasio 1,67 per 100.000 penduduk. Kondisi tersebut masih 

dibawah target Indonesia Sehat sebesar 10 per 100.000 penduduk.  
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e. Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Tenaga Kesehatan masyarakat yang dimaksud terdiri dari tenaga 

kesehatan masyarakat dan tenaga sanitarian, jumlahnya sebanyak 

2.141 orang dengan rasio sebesar 5,67 per 100.000 penduduk. 

Sedangkan untuk tenaga kesmas saja sebanyak 988 orang dengan rasio 

per 100.000 penduduk sebesar 2,62 dan jumlah tenaga sanitarian 

sebanyak 1.153 orang dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 3,06 

(tabel 59).  Kondisi tersebut masih jauh dari target Indonesia sehat 

sebesar 40 per 100.000 penduduk.  

 

f.   Tenaga Gizi 

Jumlah tenaga gizi di jawa timur tahun 2009 sebanyak 1.394 orang 

dengan rasio 3,69 per 100.000 penduduk (tabel 60). Kondisi tersebut 

masih dibawah target indonesia sehat sebesar 22 per 100.000 

penduduk. 

 

g. Tenaga Keterapian Fisik 

Tenaga keterapian Fisik yang dimaksud terdiri dari fisioterapi, Terapi 

okupasi, terapi wicara dan akupunturis. Jumlah tenaga keterapian fisik 

di jawa Timur tahun 2009 sebanyak 273 orang terdiri dari 245 orang 

fisioterapi, 7 orang terapi okupasi, 6 orang terapi wicara dan 11 orang 

akupunturis (tabel 62).  

 

h. Tenaga Keteknisian Medis 

Tenaga keteknisian Medis yang dimaksud terdiri dari tenaga radiografer, 

radioterapis, teknisi elektromedis, teknisi gigi dan analisis kesehatan. 

Jumlah tenaga keteknisian medis di Jawa Timur tahun 2009 sebanyak 

1.451 orang yang terdiri dari 265 orang radiografer, 20 orang radio 

terpais, 130 orang teknisi elektromedis, 152 orang teknisi gigi dan 884 

orang analisis kesehatan (tabel 62) 
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Tabel 2. Perbandingan Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk 
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dengan standar Indonesia Sehat 2010 

 
No Jenis Tenaga Jumlah   Rasio per 100.000 penduduk 

Tahun 2009 IS 2010 

1. Dokter Spesialis 2.665 7,06 6 

2. Dokter Umum 3.931 10,41 40 

3. Dokter Gigi 1.638 4,34 11 

4. Perawat 21.729 57,57 117,5 

5. Bidan 12.025 31,86 100 

6. Apoteker 632 1,67 10 

7. Ahli Kesmas 988 2,62 40 

8. Ahli Sanitasi 1.153 3,06 40 

9. Ahli Gizi 1.394 3,69 22 

 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua jenis tenaga kesehatan di 

Jawa Timur, jumlah dan rasionya masih belum memenuhi standar 

pencapaian rasio Indonesia sehat, walaupun jumlah perawat dan bidan 

sudah mendominasi namun ternyata di Jawa timur masih kekurangan 

perawat dan bidan. Sehingga di jawa Timur banyak didirikan sekolah-

sekolah kesehatan khususnya sekolah perawat dan bidan guna 

mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan.  
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BAB VI 

PENUTUP  

 

Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi 

pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data 

dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses 

pengambilan keputusan. Selain itu penyajian data dan informasi yang 

berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan, lintas sektor maupun 

masyarakat. Dibidang kesehatan, data dan informasi ini diperoleh melalui 

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.  

Namun sangat disadari, sistem informasi kesehatan yang ada  saat ini 

masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi  kesehatan secara 

optimal, apalagi dalam era desentralisasi pengumpulan data dan informasi dari 

Kabupaten/Kota menjadi relatif lebih sulit . Hal ini berimplikasi pada kualitas 

data dan informasi yang disajikan dalam Profil Kesehatan Provinsi yang  

diterbitkan saat ini belum sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, 

diharapkan Profil Kesehatan Provinsi dapat memberikan gambaran secara garis 

besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat 

yang telah dicapai. Walaupun Profil Kesehatan Provinsi sering kali belum 

mendapatkan apresiasi yang memadai, karena belum dapat menyajikan data 

dan informasi yang sesuai dengan harapan, namun ini merupakan salah satu  

publikasi data dan informasi yang meliputi  data capaian  Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dan Indikator Indonesia Sehat 2010. Oleh karena itu dalam 

rangka meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Provinsi, perlu dicari terobosan 

dalam mekanisme pengumpulan data  dan informasi secara cepat untuk mengisi 

kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi. 

 

 

 

 

 


